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Förord 
 

Vi är tacksamma för möjligheten att i denna uppsats fördjupa vår kunskap om hållbarhet i 

kombination med företagsekonomi. Ämnet är något som i hög grad intresserar oss båda och 

det har således varit en spännande och givande upplevelse för oss. Med det sagt vill vi också 

passa på att tacka personer som haft betydelse för uppsatsens framkomst.   

  

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Gustaf Kastberg som handlett oss under processens 

gång. Vi vill också tacka våra familjer och vänner som engagerat sig och stöttat oss genom 

hela perioden. Slutligen vill vi tacka varandra för gott samarbete och en rolig tid tillsammans. 

Det har varit lärorikt, utmanande och riktigt givande!  

  

I samband med inlämningen av denna uppsats har våra fyra års studier till civilekonomer på 

Högskolan i Borås kommit till sin ända. Vi känner oss berikade med kunskap och är laddade 

för nya utmaningar som komma skall. Tack Högskolan i Borås samt alla professorer, 

klasskamrater och andra nyckelpersoner som gjort vår studieperiod så berikad. Nu avslutar vi 

ett stort kapitel i våra liv och går vidare till nästa!  

  

Borås, juni 2018  

 

 

 

  Charlotte Malmberg   Agnes Provén 
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Svensk titel: Media som kritisk granskare – en kvalitativ studie om 
medierapporteringen av hållbarhet 
 
Engelsk titel: Media as a critical scrutinizer – a qualitative study on media reporting 
of sustainability  
 
Utgivningsår: 2018 
 
Författare: Charlotte Malmberg och Agnes Provén 
 
Handledare: Gustaf Kastberg 
 
Abstract 
 
Over the past decades, sustainability-related subjects have become more significant, both in 

science and in popular science. Previous research shows that sustainability reports and 

sustainability work are usually studied from a business perspective. Media is an important 

stakeholder for businesses and is often one of the main intermediator between companies and 

its other stakeholders, making its reporting valuable to both parties. We have therefore chosen 

to adapt a stakeholder perspective that of the media is the main focus. The purpose of this 

study is to throughout a stakeholder perspective contribute knowledge about the role of media 

as a critical scrutinizer in the reporting of sustainability reports and sustainability work. The 

result shows that media does not take on the role as a critical scrutinizer to the fullest since the 

reporting is not particularly extensive. 

 

We have conducted a qualitative content analysis of popular science articles based on an 

abductive approach. We applied a cross-sectional design in our qualitative methodology. Our 

analysis can be compared to the thematic analysis, since we created themes with associated 

subcategories to encode our material. We based the study on three newspapers to capture the 

variation in the way media communicates. We adopted an interpretative approach with 

inspiration from the hermeneutical perspective. Our analysis model was developed based on 

the theoretical frame of reference based on our literature review and theories. 

 

Our research shows that news articles generally weakens the legitimacy regarding the current 

company. The news articles concern both general and specific areas linked to sustainability 

and usually include impartial voices that comment on the texts. Furthermore, we can find that 

the search for news articles based on our criteria generated fewer hits than we expected. In 

addition to this, the media coverage of sustainability reports and work is far less extensive 

than expected. In particular, the contribution from media on sustainability reporting is almost 

non-existent. Thus, we can demonstrate that the role of media as a critical scrutinizer in the 

reporting of sustainability reports and sustainability work in the present is negligible. 

 

This paper is written in Swedish. 

 
 
 
 
Keywords: Content analysis, qualitative study, thematic analysis, interpretative approach, 

sustainability reporting, sustainability, media, legitimacy theory, Media Agenda Setting 

Theory, Actor-Network Theory 



 

 IV 

Sammanfattning 
 

Under de senaste decennierna har hållbarhetsrelaterade ämnen tagit allt större plats, både 

inom vetenskapen och också populärvetenskapen. Tidigare forskning visar att 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete oftast studeras ur ett företagsperspektiv. Media 

är en viktig intressent för företag och är en av de främsta kommunikationsvägarna mellan 

företag och deras andra intressenter. Medias rapportering är på så sätt värdefull för båda 

parter. Vi har därför valt att utifrån ett intressentperspektiv studera medias rapportering av 

företags arbete med hållbarhet. Syftet med studien är att utifrån ett intressentperspektiv bidra 

med kunskap om medias roll som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete. Resultatet visar att media inte axlar rollen som kritisk granskare fullt ut 

då rapporteringen inte är särskilt omfattande.       

 

Vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar från dagspress utifrån en 

abduktiv ansats. Studien har en tvärsnittsdesign i vår kvalitativa metodansats. Vår analys kan 

likställas med tematisk analys, då vi har skapat teman med tillhörande underkategorier för att 

koda vårt material. Studien utgår från tre tidningar för att fånga variationen som finns i sättet 

media kommunicerar och har ett interpretativistiskt angreppssätt med inspiration från det 

hermeneutiska perspektivet. Analysmodellen har utvecklats utifrån den teoretiska 

referensramen som består av litteraturöversikt och teorier.   

 

Vår forskning visar att nyhetsartiklar i regel är legitimitetsstjälpande för det omskrivna 

företaget. Nyhetsartiklarna berör både allmänna och specifika områden kopplat till hållbarhet 

och inkluderar vanligtvis opartiska röster som kommenterar texterna. Vidare kan vi konstatera 

att sökningen efter nyhetsartiklar utifrån våra kriterier genererade färre sökträffar än väntat. 

Med det sagt rapporterar media om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete i lägre grad 

än förväntat. I synnerhet är rapporteringen kring hållbarhetsredovisning mycket låg. Därmed 

kan vi påvisa att medias roll som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete i nuläget är försumbar. 
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angreppssätt, hållbarhetsredovisning, hållbarhetsarbete, media, legitimitetsteori, Media 

Agenda Setting Theory, Actor-Network Theory 
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1 Inledning 
 

Hållbarhet är ett aktuellt ämne som diskuteras på flera olika håll i samhället. Begreppet 

florerar bland såväl olika intressenter som företag (Bergh 2015). Allt fler konsumenter söker 

efter hållbara alternativ (Sveriges Kommunikatörer 2015) och företag strävar efter att leva 

upp till dessa förväntningar. Under 2016 infördes ett EU-lagkrav om obligatorisk 

hållbarhetsredovisning för företag med över 250 anställda och med en omsättning på över 350 

miljoner kronor (Regeringskansliet 2016). EU-lagkravet är en tydlig markör från EU om hur 

viktigt och brådskande det är att företag börjar jobba mer aktivt med hållbarhetsfrågor. 

Begreppet hållbarhet upplevs ofta som komplext och innefattar många olika definitioner. 

Detta leder till svårigheter för företag i hur de ska hantera denna typ av icke-finansiell 

information (Milne, Walton & Tregidga 2009). Det kan i sin tur leda till att det blir ännu 

svårare för externa intressenter att hålla sig informerade om företags hållbarhetsarbete. 

Transparens inom samhället bidrar till att aktörer känner ett ökat förtroende för varandra. 

Hållbarhetsredovisning anses vara ett effektivt verktyg i arbetet för ökad transparens för ett 

företag och resulterar på sikt i ytterligare tillväxt för företaget. Samtidigt bidrar det även till 

en långsiktig hållbar samhällsutveckling (EY u.å.). 

 

En stor del av hållbarhetsarbetet bland företag redovisas genom en hållbarhetsrapport. 

Hållbarhetsredovisning ska definiera hur verksamheten jobbar med ekonomiska, miljömässiga 

och sociala frågor (Urban Utveckling 2017). Hållbarhet blir viktigare och viktigare för 

företag, vilket enligt Adams och Narayanan (2014) lett till att hållbarhetsredovisning blivit en 

mer given del av den traditionella redovisningen. CSR Småland redogör för de många 

fördelar och värden som hållbarhetsredovisning kan generera. De framhäver att även om 

resultatet inte syns direkt i kronor och ören bidrar det med mervärde på andra sätt, till 

exempel genom socialt ansvarstagande, ekonomisk hållbarhet och konkurrensfördelar 

(Mellergårdh 2017). Aktiespararna (2017) uttrycker att det är svårt att koppla 

hållbarhetsarbete till lönsamhet, men att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är nödvändigt ur 

ett konkurrensensperspektiv. De poängterar att en hållbarhetsredovisning underlättar 

riskbedömningar för intressenter samtidigt som informationen från en hållbarhetsrapport kan 

ge möjlighet till en djupare förståelse för företag i moraliska frågor samt för en verksamhets 

sammanhang. Att arbeta med hållbarhetsfrågor blir alltmer integrerat i verksamheter och 

styrelser tar ett allt större ansvar för hållbarhetsredovisningen (Marténg 2017).  

  

En stor intressent av företags hållbarhetsredovisning och - arbete är olika typer av förmedlare 

i samhället. Media är en stark kommunikationskanal mellan företag och deras intressenter och 

spelar en viktig roll för vilken information som företag når ut med. Media bidrar i stor 

utsträckning till vad som anses aktuellt och sätter ofta agendan för samhällsdebatten. Media 

bygger med sitt nyhetsflöde upp den bild av samhället som många refererar till som 

verklighet; det som rapporteras om är det som individer bär med sig och värderar som 

sanning. Likaså bildar media opinion mot företag och kan därmed ställa högre krav på vilken 

information som delges dem, samt vad företag förväntas arbeta med (Strömbäck 2009).  

 

Biståndsorganisationen Vi-skogen (Lundstedt 2017) har för tredje året i rad presenterat en 

rapport över svenska mediers bevakning av klimatfrågan. Enligt rapporten har den svenska 

medierapporteringen av klimatfrågan minskat under 2016. Samtidigt har ifrågasättandet av 

klimatförändringar dubblats, vilket Vi-skogen kopplar ihop med Donald Trumps framgångar 

inom den amerikanska politiken. I Sverige är de mest uppmärksammade klimatartiklarna de 

som berör dilemmat mellan landsbygd och storstad. Exempelvis blev den mest delade 
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tidningsartikeln under 2016 inom området Det är inte mina kor det är fel på - utan era 

flygresor till Thailand (Ehn 2017), där en mjölkbonde kritiserar dubbelmoraliska storstadsbor. 

Vi-skogens rapport visar även att antal klimatartiklar i lokala medier har ökat under 2016. 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är fortfarande de tidningar som i störst utsträckning 

rapporterar kring klimatfrågor, men många mindre lokala tidningar börjar komma ikapp. Vi-

skogen har undersökt hur klimatdebatten hanteras av personer med inflytande i samhället. 

Undersökningen visar att många politiker jobbar aktivt med frågan medan inflytelserika 

personer från näringslivet lyser med sin frånvaro (Lundstedt 2017). Vi-skogens vice-vd 

påpekar att varje part måste ta ansvar, hålla diskussionen levande och skynda på 

klimatarbetet.  

 

"Företag och politiker driver på med lagar och förslag, konsumenter gör gröna val 

och ställer krav, medierna granskar och synliggör beslut och livsstilar" (Lundstedt 

2017, s. 2). 

 

Cederberg Wodmar (2014) jämför hur uppfattningen om hållbarhet skiljer sig åt mellan 

experter inom området och allmänheten. I denna jämförelse lyfts media fram som en 

bromskloss, då de oftast rapporterar om negativa händelser rörande företags 

hållbarhetsarbeten medan positiva händelser hamnar i skymundan. 

Kommunikationskompetensen behöver ökas för att även de positiva delarna av ett företags 

hållbarhetsarbete ska nå ut, vilket på sikt kan öka allmänhetens kunskap om företags 

hållbarhetsåtgärder (Cederberg Wodmar 2014). Sammantaget ser vi att det är många företag 

som hållbarhetsredovisar, både enligt lagkrav och på frivillig basis. Däremot anser vi att det 

finns oklarheter i hur media lyckas rapportera ut dessa hållbarhetsredovisningar och 

hållbarhetsarbeten till företagens intressenter.  

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Som framgår av inledningen är företags hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbeten ett 

aktuellt ämne. Litteraturöversikten nedan visar att det sker mycket forskning kring området 

och att många företag lägger ner mycket tid och resurser på sina hållbarhetsrapporter. Företag 

är utgångspunkten i majoriteten av de studier som hittills gjorts inom företagsekonomisk 

forskning kring hållbarhetsredovisning (exempelvis Adams & Naranayan 2007; Dawkins 

2005; Schultz, Castelló & Morsing 2013). Flera av dessa syftar till att analysera metod och 

resultat kring de hållbarhetsrapporter som företag gör. Litteraturöversikten visar också att 

majoriteten av de studier som gjorts kring kommunikation av företags hållbarhetsredovisning 

även den har haft sin utgångspunkt i företag (exempelvis Hahn & Lülfs 2014; Reilly & Hynan 

2014; Zeghal & Sadrudin 1990). Därmed ser vi en brist på forskning som riktat in sig på 

kommunikation av hållbarhetsredovisning ur ett intressentperspektiv, istället för ur ett 

företagsperspektiv.  

 

Media är en stor intressent som har möjlighet att nå ut till en bred massa (Strömbäck 2009). 

Ofta är media den främsta kanalen för informationsflöde mellan företag och andra 

intressenter. Det gör att media har en unik möjlighet att styra dels vad som förmedlas, dels 

vad företag prioriterar högst på sin agenda och dels vad företag når ut med. Media påverkar på 

så sätt vilken information den avsedda målgruppen tar del av och spelar följaktligen en 

väsentlig roll i hur kommunikationen till olika intressenter ser ut (Strömbäck 2009). Det 

media skildrar speglar oftast det som företag prioriterar att förmedla utåt. Media gör 

information lättillgänglig och är därför många gånger allmänhetens nyckel till information om 
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företag och samhälle. Den bild som media förmedlar blir ofta det som representerar och 

skapar verkligheten för allmänheten (ibid). Med det i åtanke borde media kunna spela en 

väsentlig roll för utvecklingen av hållbarhetsredovisningen.  

 

Vi hävdar att media har möjlighet att förtydliga exempelvis hållbarhetsrapporter i de fall då 

företag bidrar med otydlig output. Återigen väger medias roll för kommunikationen mellan 

företag och intressenter tungt (Strömbäck 2009). Likaså ser vi att media har möjlighet att öka 

eller minska eventuella legitimitetsgap mellan företag och allmänhet, i enighet med Aerts och 

Cormiers (2009). Vi ser detta som en spännande aspekt som kan inbringa nya insikter om 

medierapporteringen av hållbarhet. Media har möjlighet att informera allmänheten om 

huruvida företag lever upp till samhällets förväntningar eller inte. Således bör existerande 

legitimitetsgap kunna öka eller minska beroende på hur medias fokus och rapportering ser ut.  

 

Överlag finner inte vi någon ingående forskning över vad och hur media rapporterar kring 

hållbarhetredovisning och hållbarhetsarbete kopplat till företag. Tidigare studier (Strömbäck 

2009; 2011; 2014) utgår från andra områden än hållbarhetsperspektivet vid analys av medias 

sätt att rapportera information. Snickars (2014) förklarar att de studier som hittills har 

genomförts kring medialisering framför allt fokuserat på förändringar i samhälleliga 

institutioner såsom politik och religion. Studierna och dess teorier kan trots detta bistå med 

värdefull information om hur vi ska förstå och analysera medias rapportering, för att sedan 

applicera teorierna i vår kontext. Vi ser således att det finns en lucka i forskningen, 

beträffande medias kommunikation kring hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete, att 

utforska.  

 

Mot bakgrund av detta anser vi att det är av värde att utforska vad och hur media framställer 

hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsarbeten. Vi vill bidra till att fylla den kunskapslucka 

som finns om media och kommunikation kring hållbarhetsredovisningar och 

hållbarhetsarbeten. Detta ämnar vi att göra genom att studera företags kommunikation till 

allmänheten om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete utifrån ett intressentperspektiv. 

Genom att analysera nyhetsartiklarna om hållbarhet i dagspress utifrån – vad som skrivs, och 

hur det skrivs – bidrar vi med kunskap om medias kommunikation avseende företags 

hållbarhetsarbete, samt intressenters inflytande på densamma. Analysen begränsas till verbal 

kommunikation. Vad syftar till tematiken i medias nyhetsartiklar. Hur syftar till karaktären på 

medias framställning. Genom analysen vill vi få fram det underliggande budskapet i det 

media förmedlar och därigenom bidra till kunskap om intressenters betydelse för hållbarhet. 

Studien kan, genom sin utgångspunkt i intressentperspektivet, tillföra ny kunskap inom 

företagsekonomisk forskning kring hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete.  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att utifrån ett intressentperspektiv bidra med kunskap om medias roll 

som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 

Studien utgår från nyhetsartiklar från tre dagstidningar som publicerats under tidsperioden 

2017-02-28 till 2018-02-28. För att uppnå syftet utgår analysen från följande frågeställningar:  

 

 Vad väljer media att rapportera om? 

 Hur väljer media att rapportera? 

 

Den andra frågeställningen, hur media väljer att rapportera, väljer vi att bryta ner i tre 

specifika frågor: 

 

 Hur vinklas nyhetsartiklarna?  

 Vem kommer till tals i nyhetsartiklarna? 

 Av vilka skäl skrivs nyhetsartiklarna? 

 

1.3 Disposition  

 

Studien disponeras enligt följande. I kapitel två presenteras vår teoretiska referensram, 

bestående av litteraturöversikt, teorier och teman samt tillämpning av dessa. I kapitel tre 

presenteras studiens metod, kvalitativ innehållsanalys, och en utvärdering av denna. I kapitel 

tre presenteras även ett utdrag av det kodschema och framtagna analysmodell som ligger till 

grund för analysen. I kapitel fyra presenteras analysen av det empiriska materialet. Här 

tillämpas kodschemat för att analysera nyhetsartiklarna och vi presenterar också exempel ur 

nyhetsartiklarna för att ge ytterligare slagkraft till det vår analys visar. I det femte och sista 

kapitlet diskuterar vi empirin, för att kunna dra slutsatser utifrån resultatet. Utöver det 

diskutera vi även studiens bidrag och begränsningar, samt ger förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram, som består av tre delar. Först 

presenteras en definition av hållbarhetsrapporter. Definitionen spelar en viktig roll eftersom 

begreppet används genomgående i uppsatsen. Därefter följer en fördjupad litteraturöversikt 

som ämnar ge en överblick av tidigare forskning och möjliga undersökningsområden inom 

hållbarhetsredovisning. Syftet är att använda översikten för att identifiera nya infallsvinklar 

för vår forskning. För att strukturera upp materialet har vi valt att klassificera forskningen 

under sju olika underrubriker för att strukturera upp materialet. Efter litteraturöversikten följer 

en presentation av de teorier och teman som vi valt att tillämpa i vår analys. Avslutningsvis 

presenteras en sammanställning av den teoretiska referensramen och en beskrivning av hur 

temana tillämpas. 

 

2.1 Definition av hållbarhetsrapporter 

 

FAR:s definition av hållbarhetsrapport lyder "en hållbarhetsrapport är enligt de nya 

regleringarna en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företags 

utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information 

ska omfatta frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 

rättigheter och motverkande av korruption" (FAR u.å.). Vidare konstaterar FAR att längden 

på hållbarhetsrapporten är irrelevant. Det är däremot av vikt att rapporten uppfyller de tidigare 

nämnda kraven, enligt 6 kap. 12 § ÅRL. För att kunna göra en bedömning av vad företag ska 

rapportera är det centralt att företag först undersöker vad dess intressenter anser bör 

involveras i rapporten. Detta då rapporten framställs till förmån för intressenter och således 

bör anpassas därefter (ibid).  

 

GRI (u.å.) förklarar vikten av transparens då hållbarhetsarbete handlar om att uppfylla dagens 

behov utan att sätta framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov på spel. 

Hållbarhetsrapporten ska därför bidra med en nyanserad och balanserad bild av företags 

arbete och resultat inom området hållbarhet, där både positiva och negativa aspekter lyfts 

fram. Företag har möjlighet att i sin hållbarhetsrapport lyfta fram information om områden 

som inte är obligatoriska men samtliga rapporter måste innehålla information kring miljö, 

respekt för mänskliga rättigheter, personal och sociala förhållanden samt motverkande av 

korruption. Likaså ska företagen redogöra för dess "affärsmodell, policydokument på 

området, resultatet för dessa policys, väsentliga risker på områdena och hur dessa hanteras 

samt centrala resultatindikationer som är relevanta för verksamheten" (FAR u.å.). Om företag 

väljer att inte redovisa information kring ett av de obligatoriska områdena krävs att de i 

hållbarhetsrapporten motiverar varför området ansetts vara av minimal betydelse för 

transparensen av rapporten (ibid).  

 

2.2 Litteraturöversikt 

 

Dagens forskning kring hållbarhet är omfattande och studier inom området har gjorts under 

flera decennier. Flertalet vetenskapliga artiklar inom hållbarhetsredovisning syftar främst till 

att forskare vill undersöka varför företag väljer att hållbarhetsredovisa (exempelvis Adams & 

McNicholas 2007; Adams & Narayanan 2014; He & Loftus 2014; Higgins, Milne & 
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Gramberg 2015). Kommunikationen av hållbarhetsrapporter förekommer också i många 

undersökningar, då främst ur ett företagsperspektiv (exempelvis Hartman, Rubin & Dhanda 

2007; Dawkins 2005; Reilly & Hynan 2014). Dessa två områden är primära för forskningen 

men forskningen är mångfacetterad och berör flertal andra aspekter. Hållbarhet är ett 

komplext begrepp som inkluderar mycket och detta avspeglas i forskningen. En stor del av 

den företagsekonomiska forskningen kring hållbarhet tar avstamp i hållbarhetsredovisning. 

Följaktligen berör litteraturöversikten till stor del just hur hållbarhetsredovisningar används. 

Genom litteraturöversikten blir det tydligt att hållbarhetsredovisningar används av företag och 

de tenderar att ha ett företagsperspektiv. Därmed ser vi en lucka i forskningen, då 

hållbarhetsredovisningar sällan studeras utifrån ett intressentperspektiv.  

 

2.2.1 Varför och vad påverkar företag att hållbarhetsredovisa 

 

Enligt Frankental (2001) är hållbarhetsredovisning och arbetet kopplat till hållbarhet endast 

ett PR-trick. Därför blir det viktigt att skapa en förståelse för varför företag 

hållbarhetsredovisar i strävan att öka sin egen legitimitet (Duff 2016). Faisal, Tower och 

Rusmin (2012) visar att ett sätt att uppnå legitimitet är att kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete med hjälp av välgörenhetsorganisationer. Maignan och Ralston (2002) visar 

i sin studie att intresset kring hållbarhetsredovisning varierar mellan länder. Det har även 

framkommit genom forskning att faktorer, såsom storlek på företag, påverkar hur måna 

företag är om att upprätta en hållbarhetsredovisning (Dissanayake, Tilt & Xydias-Lobo 2016). 

Bhattacharyya (2014) har kommit fram till liknande resultat vad gäller storlek på företag. 

Däremot skiljer sig de båda studierna åt då Bhattacharyya (2014) pekar på att även sektor är 

en påverkande faktor bland företag i Australien, medan Dissanayake, Tilt och Xydias-Lobo 

(2016) pekar på att sektor inte är en påverkande faktor i undersökningarna på Sri Lanka. Mitra 

och Ghoshs (2013) undersökning av Indiens kemikalieindustri visar på brist på kunskap om 

hållbarhetsredovisning. Industrin anser att hållbarhet är en stor utmaning som bör behandlas, 

men kunskap saknas för att kunna behandla och redovisa detta på ett adekvat sätt. Således 

skiljer sig uppfattningen om vilka faktorer som påverkar hållbarhetsredovisning mellan olika 

länder. Även Dilling (2010) kommer fram till liknande resultat där europeiska företag inom 

energi- och produktionssektorn och/eller företag med höga marginaler också har högre kvalité 

på sina hållbarhetsredovisningar. Utöver ovanstående faktorer påverkas 

hållbarhetsredovisningens uppbyggnad av vilken typ av marknad som ett företag är verksam 

inom samt dess ekonomi. Samordnade marknadsekonomier skapar större förutsättningar för 

relevanta hållbarhetsredovisningar (Carnevale & Mazzuca 2014).  

 

2.2.2 Relationen mellan finansiella rapporter och hållbarhetsrapporter 

 

Det förekommer studier som i sin utgångspunkt undersöker relationen mellan finansiella 

rapporter och hållbarhetsrapporter. Aerts och Cormier (2009) visar att hållbarhetsarbete och 

dess legitimitet påverkas av kvalitén på den finansiella rapporten. Utöver det finns det ett 

statistiskt samband mellan abnorma avkastningar som hittas i den finansiella rapporten och 

information som delges i hållbarhetsrapporten (Reddy & Gordon 2010). En studie har fått 

fram motsatta resultat där andra faktorer än finansiella prestationer påverkar nivån av 

hållbarhetsredovisning, exempelvis storlek på företag och aktuell bransch (Jones, Frost, 

Loftus & Laan 2007). Loh, Thomas och Wang (2017) har hittat ett positivt statistiskt samband 

mellan ett företags marknadsvärde och dess hållbarhetsredovisning. Sambandet är oberoende 
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av bransch och innehar en ägarstruktur som antingen är statligt- eller familjeägd och därmed 

mindre beroende av marknaden. 

 

2.2.3 Hur hållbarhetsredovisningar tas emot av allmänhet och ägare 

 

Hur hållbarhetsredovisningar tas emot av olika intressenter är ytterligare ett fält som studerats, 

främst ur ett ägarperspektiv (exempelvis Goettsche, Steindl & Gietl, 2016; Manetti 2011; 

Manetti & Toccafondi 2012). Det har även studerats hur allmänheten bemöter 

hållbarhetsrapporter och resultatet har visat på en regional skillnad i mottagandet av 

informationen (Barkemeyer, Figge, Holt & Hahn 2009). Vidare visar Bebbington (2001) att 

hållbarhetsarbetet tenderar att kopplas till de frontpersoner som är verksamma inom 

företagen. Följaktligen används hållbarhetsredovisningar för att bedöma om företagens ledare 

har egenskaper som är förtroendeingivande. Då hållbarhetsredovisning länge varit ett frivilligt 

åtagande för företag visar Cho, Laine, Roberts och Rodrigue (2015) att företag använder sig 

av fasader och hyckleri för att tillgodose olika intressenters behov, för att förbättra företagens 

möjlighet att lösa sociala och miljömässiga problem.  

 

2.2.4 Uppbyggnad, användning och kritik mot hållbarhetsrapporter 

 

Hur hållbarhetsrapporter upprättas och vad som karaktäriserar uppbyggnaden av dem är också 

ett område som tas upp inom litteraturen. Ansatser har gjorts för att framställa ett ramverk för 

hur företag ska utforma sina hållbarhetsredovisningar (Milne, Walton & Tregidga 2009). 

Viktigt är att i upprättandet av hållbarhetsrapporten säkerställa en hög grad av legitimitet.  

Adams och Narayanan (2011) klargör att ett ömsesidigt samspel konstruerat mellan en intern 

riskavdelning, externa intressenter och målgrupper ligger till grund för att uppnå den 

legitimiteten. För att lyckas uppnå legitimitet krävs enligt Higgins, Milne och Gramberg 

(2015), välutförda rapporter kring hållbarhet. Higgins, Milne och Gramberg (2015) vill 

identifiera mönster inom hållbarhetsredovisning för att sedan kunna utveckla teori kring detta. 

Resultatet av studien visar att hållbarhetsredovisning är av strategisk betydelse för 

rapporterande företag. För att utveckla processen kring hållbarhetsredovisning har Lozano och 

Huisingh (2011) valt att studera tre specifika företag för att analysera hur de berör 

miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer när de hållbarhetsredovisar. Studien resulterar 

i ett förslag om en ytterligare kategori för att komplettera innehållet i hållbarhetsrapporter: 

inter-linked issues and dimensions.   

 

Trots den medvind som hållbarhetsredovisning i stor utsträckning haft i sin strävan att ta plats 

i företags axiomatiska rapportering, förekommer det vetenskapliga artiklar som utmanar och 

ifrågasätter kvalitén på hållbarhetsredovisningar. Hahn och Kühnen (2013) påpekar att 

hållbarhetsrapporteringen har misskötts och att ett ifrågasättande av om rapporterna ger en 

rättvisande bild behövs, då kvalitén på rapporterna riskerar att sjunka i samband med företags 

strävan att tillfredsställa aktieägarna. Likaså ifrågasätts olika externa riktlinjer och teorier, 

såsom GRI:s inflytande på multinationella företag (Vigneau, Humphreys & Moon 2015) men 

också TBL:s otillräckliga betingelse att agera som hjälpande hand för organisationers 

hållbarhetsarbeten (Milne & Gray 2013). Även verksamheter utan aktieägare, såsom 

regeringar, granskas och utvärderas kring sitt hållbarhetsarbete av Navarro Galera, De Los 

Ríos Berjillos och Ruiz Lozano (2014). Resultatet visar att olika länders regeringar är olika 

framgångsrika i att kommunicera ut sina hållbarhetsarbeten. Anglosaxiska länder tenderar att 

nyttja webbsidor för att delge information i högre grad än nordiska länder (Smith, Haniffa & 
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Fairbrass 2011). Ett anglosaxiskt land som analyserats är England, där forskares syfte varit att 

utforska hur dynamiken mellan olika delar kan bidra till ett ramverk för en helhetsbild av 

hållbarhetsarbetet (ibid). Vanligen tenderar europeiska länder att ligga i framkant vad gäller 

hållbarhetsredovisning. Det har visat sig att det är två gånger så sannolikt att latinamerikanska 

företag som påverkas av den europeiska affärsvärlden arbetar med GRI, än ett 

latinamerikanskt företag utan inflytande från Europa (Perez-Batres, Miller & Pisani 2010). 

 

2.2.5 Hur hållbarhetsredovisningar kommuniceras  

 

Ytterligare ett område som vi kan identifiera i litteraturen är hur företag kommunicerar sina 

hållbarhetsredovisningar. Schultz, Castelló och Morsing (2013) understryker vikten av att 

företag, media och ägare har fungerande kommunikativa förbindelser mellan varandra. 

Företag väljer ofta att använda sig av flera andra kommunikationskanaler utöver 

årsredovisningen, såsom radio och broschyrer, för att skapa denna kommunikativa förbindelse 

(Zeghal & Sadrudin 1990). Reilly och Hynan (2014) jämför hur företag från olika branscher 

kommunicerar ut sina hållbarhetsredovisningar. Företagen delas med hjälp av Newsweeks 

Greenest Company Ranking List 2012 upp i gröna och icke-gröna företag beroende på hur 

hållbarhetsredovisningarna kommuniceras ut. Resultatet visar att det finns skillnader mellan 

företag och branscher. De gröna företagen tenderar att kommunicera ut hållbarhet i högre 

grad. En utmaning med kommunikation av hållbarhetsredovisning är de negativa aspekterna 

(Hahn & Lülfs 2014). De företag som lyckas kommuniceras detta uppnår en högre grad av 

transparens. Dautaj och Malmberg (2015) påvisar i sin studie vikten av den sociala kontexten 

vad gäller företags hållbarhetsredovisningar. Hållbarhet är inte bara ett begrepp som 

kommuniceras. Det konstrueras också vid användning av det. 

 

2.2.6 Medias roll, makt och framställning av hållbarhetsrapporter 

 

Den sista kategori som vi skapat utifrån litteraturen kring hållbarhetsredovisning är medias 

roll, makt och framställning av hållbarhetsrapporter. Holt och Barkemeyer (2010) har med 

hjälp av en världstäckande innehållsanalys studerat bevakning och medvetenhet av hållbar 

utveckling. Studien visar på att företag som aktivt jobbar med CSR även utsätts för hårdare 

granskning av media. Således kan CSR och hållbarhetsarbeten bli en belastning för företag 

(Luo, Meier & Oberholzer-Gee 2012). Det har dock visats att företags exponering i media 

även kan ha en positiv påverkan vad gäller upprättandet och omfattningen av företags 

hållbarhetsredovisning (Abrahamsson & Larsson, 2016). Vidare visar Garcia-Sanchez, 

Cuadrado-Ballesteros och Sepulveda (2014) att inställningen till hållbarhetsarbete bland olika 

styrelseledamöter skiljer sig åt beroende på ledamöternas bakgrund. Bakgrunden har 

betydelse för graden av sårbarhet för press från media. En tysk studie gjord av Fischer, 

Haucke och Sundermann (2017) visar hur terminologin kring hållbarhet ökat kraftigt det 

senaste årtiondet. De påvisar att det finns en uppenbar brist kring forskning om hur 

terminologin faktiskt tagits fram och används i media.  

 

2.2.7 Teori- och metodansatser inom området hållbarhetsredovisning 

 

En genomgående trend vi kan urskilja i litteraturen är att majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna använder sig av legitimitetsteorin och intressentteorin som teoretisk referensram 

(exempelvis Aerts & Cormier 2009; Abrahamsson & Larsson 2016; Higgins, Milne & 
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Gramberg 2015). Likaså använder sig många artiklar av GRI:s riktlinjer som stöd för sin 

forskning (exempelvis Dilling 2010; Milne & Gray 2013). Det förekommer även andra teorier 

i lägre grad, såsom Media Agenda Setting Theory (Abrahamsson & Larsson 2016), Actor-

Network Theory (Kastberg & Ek Österberg 2017), Triple Bottom Line (Reilly & Hynan 

2014) och Agency Theory (Loh, Thomas & Wang 2017). Vetenskapliga studier kring 

hållbarhetsredovisning inkluderar en stor variation av både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Olika varianter av statistiska tester är vanligt förekommande inom litteraturen 

(exempelvis Perez-Batres, Miller & Pisani 2010; Carnevale & Mazzuca 2014). En annan 

metod som förekommer i hög grad är innehållsanalys av olika former av data (exempelvis 

Dissanayake, Tilt & Xydias-Lobo 2016; Jones, Frost, Loftus & Laan 2007).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vissa teorier används mer flitigt än andra inom det 

företagsekonomiska forskningsområdet hållbarhetsredovisning. Slutsatsen av 

litteraturgenomgången är att mycket forskning sker inom området, där flera olika inriktningar 

förekommer. Majoriteten av forskningen görs dock ur ett företagsperspektiv och utgår från 

legitimitetsteorin. Följaktligen finns argument för att anta ett intressentperspektiv, för att bidra 

med nya insikter för vår undersökning. Utifrån vår litteraturgenomgång har ett antal teorier 

valts ut som är värdefulla för analysen. Dessa teorier används som stöd i analysen och hjälper 

till att förstå empirin.  

 

2.3 Presentation av teorier och teman 

 

I följande avsnitt beskrivs funktionen av studiens teorier och hur forskningstraditionen ser ut 

inom respektive teori. Vi redogör för de teorier som används i analysen, vilka är 

legitimitetsteorin, Media Agenda Setting Theory (hädanefter MAST) och Actor-Network 

Theory (hädanefter ANT). Därefter delar vi upp teorierna i teman och resonerar kring dem. 

Tema-delen följs av en argumentation för teoriernas relevans för studien och en redogörelse 

för hur respektive tema tillämpas. Avslutningsvis introduceras och förklaras den modell som 

ligger till grund för analysen.     

 

2.3.1 Uppkomsten av våra teman 

 

För att skapa goda förutsättningar för analysen behöver vi bortse från att det är enskilda 

teorier som används och istället lyfta fram deras gemensamma betydelse för studien. För att 

binda samman teorierna har vi valt att dela upp dem i tre olika teman och genom det skapat en 

ingående analysmodell. Teorierna är inte var och en för sig tillräckliga för att skapa en 

fullständig förståelse för fenomenet och analysen. Däremot skapar de tillsammans en 

kompletterande analysmodell för studien. Legitimitetsteorin är adekvat för studien då en stor 

del av hållbarhetsarbete syftar till att skapa legitimitet (Loh, Thomas & Wang 2017). Det är 

relevant att se hur media skildrar detta. Vidare används MAST för att undersöka hur media 

skapar och filtrerar verklighet. Förväntningar i samhället reflekterar vad media i nuläget 

skildrar (Strömbäck 2009). Detta gör teorin relevant för studien. Vi ser en koppling mellan 

legitimitetsteorin och MAST då teorierna åskådliggör varför fenomenet ter sig förefalla som 

det gör.  

 

Utöver bidragen från legitimitetsteorin och MAST finns behov att se vem som kommer till 

tals. Då ANT inkluderar frågor som av vem och av vilka skäl (Arnaboldi & Spiller 2011), 

vilket vi hävdar bör vara betydelsefulla frågor för medias uppbyggnad av kommunikation, 
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inbegriper teorin viktiga insikter om det sociala samspelet. ANT bidrar således med 

betydelsefulla insikter om hur olika aktörer går till väga för att kommunicera med sitt nätverk. 

Därför inkluderas ANT, i en förenklad form, som komplement till de tidigare nämnda 

teorierna.  

 

2.3.2 Tema ett – baserat på legitimitetsteorin  

 

Avgörande för företags överlevnad är att deras värdesystem är i linje med samhällets 

förväntningar och att de ständigt är anpassningsbara till samhälleliga förändringar. Legitimitet 

skapas utifrån en lyhördhet mot samhällets gränser och normer. Dessa gränser och normer är 

ständigt föränderliga och således formas ett socialt kontrakt i takt med utbytet mellan företag 

och samhälle. Detta bygger legitimitetsteorin på (Deegan & Unerman 2011) och teorin har 

haft stor framgång inom forskningsområdet. Det sociala kontraktet ämnar ta hänsyn till både 

explicita och implicita förväntningar som omgivningen bygger upp på hur en verksamhet ska 

bedrivas. Det har dock under de senaste decennierna skett en skiftning i förväntningar hos 

allmänheten. Den traditionella synen vägde tidigare till stor del endast in vinstmaximering, 

medan det i dag finns andra faktorer som spelar en viktig roll, såsom miljömässiga och sociala 

frågor (ibid). Legitimitetsteorin har därför blivit en frekvent förekommande teori inom 

forskning kring företags hållbarhetsrapporter och hållbarhetsarbete (exempelvis Adams & 

Narayanan 2007; Aerts & Cormier 2009; Higgins, Milne & Gramberg 2015).  

 

O'Donovan (2002) kommer fram till att företags huvudsyfte är att tillfredsställa olika 

intressenter. Detta sker inte enbart genom att maximera företagens vinster för att kunna ge 

utdelning till ägarna, utan också genom att ta socialt ansvar och handla moraliskt. 

Hållbarhetsredovisningar är enligt Duff (2015) ett verktyg som används för att uppnå 

legitimitet. Detta tar sin grund i att företag uppfattas som mer transparenta när de väljer att 

hållbarhetsredovisa, vilket ökar förtroendet och följaktligen legitimiteten. Eftersom samhällets 

förväntningar på företag är dynamiska, ställs det krav på att företag anpassar sig och utvecklas 

i takt med de nya förväntningarna för att bibehålla legitimitet (Deegan & Unerman 2011). 

Detta har i vissa fall visat sig leda till att en rättvisande bild av negativa handlingar förvrängs i 

jakten på legitimitet (Hahn & Lülfs 2014).  

 

Legitimitetsteorin implicerar att företag ofta vill försäkra sig om att deras aktiviteter är 

accepterade av allmänheten. I takt med att kunskap och medvetenhet om företags arbeten 

kopplat till hållbarhet ökar bland samhällets aktörer, ökar även kraven på företag. Följaktligen 

arbetar företag med stor negativ inverkan på omgivningen i större grad med 

hållbarhetsredovisningar. Det ger företag en chans att redovisa hur de hanterar negativa 

effekter som uppstår och genom det bibehålla legitimitet (Wilmshurst & Frost 2000). Som 

Brown och Deegan (1998) förklarar inkluderar legitimitetsteorin att företagsledningen agerar i 

syfte att dämpa oro från allmänheten, genom att exempelvis öka mängden information om det 

misstänks att verksamhetens legitimitet i något hänseende är hotad.  

 

Om företag misslyckas att motsvara allmänhetens förväntningar uppstår ett legitimitetsgap. 

Detta kan grundas i antingen företags oförmåga att anpassa sig efter allmänhetens skiftande 

förväntningar eller att adaptionen sker i för långsam takt (Deegan & Unerman 2011). Aerts 

och Cormier (2009) belyser medias möjlighet att åskådliggöra dessa legitimitetsgap. Media 

har möjlighet att kritisk granska företags arbete för att sedan kommunicera ut det till 

allmänheten. Detta sätter media i en viktig maktposition där de har möjlighet att både stärka 

och stjälpa företag. Om företag inte lyckas anpassa sina arbeten efter de förväntningar som 
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finns i samhället kan media förse allmänheten med information om det. Media har således 

stort inflytande på företags intressenter.  

 

Bhattacharyya (2015) belyser ur ett legitimitetsteoretiskt perspektiv hur organisationer väljer 

att delge information till allmänheten. Delgivandet sker enligt Bhattacharyya (2015) när 

företagsledarna anser att viss information är något som allmänheten börjat efterfråga och 

således kan vara fördelaktigt att delge. Legitimitetsteorin visar också hur aktörer kan dra 

fördel av att delge information för att manipulera eller forma samhällets föreställningar, 

istället för att förändra sin verksamhet utifrån samhällsintresset (Brown & Deegan 1998). Som 

Deegan och Unerman (2011) lyfter fram kan externa rapporter, såsom årsrapport och 

hållbarhetsrapport, användas för att implementera legitimitetsteorier.  

 

Som tidigare nämnts påvisar Aerts och Cormier (2009) hur media har möjlighet att belysa 

legitimitetsgap hos företag. Media har goda möjligheter att upptäcka och belysa hur företag 

lyckas, eller misslyckas, med att leva upp till de åtaganden de tar sig an i linje med TBL 

(O'Donovan 2002). Strömbäck (2009) benämner hur legitimitet är ett frivilligt samtycke, där 

de som styrs låter sig styras. Med andra ord är makt som medel att förändra inte något 

bestående utan något föränderligt. Media har möjlighet att hänga ut ett företag som inte lever 

upp till sina åtaganden och därmed fördärva företagets position på marknaden och samtidigt 

minska kunders tillit och trogenhet. Likaså kan media förlora sin makt som förmedlare om 

läsare inte upplever nyhetsartiklar som legitima (ibid).  

 

Utifrån forskningen ovan kan vi se att media har makt att belysa företags 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Att således se hur media berör företags 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbeten ger möjlighet att urskilja hur relevant 

legitimitetsperspektivet anses vara ur ett medieperspektiv. Därmed är det relevant för vårt 

syfte att se hur media lyfter fram verksamheter. Vi vill se om dagspress tenderar att rapportera 

om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete ur ett fördelaktigt perspektiv för företag, 

eller om det snarare skrivs i en negativ anda. Detta kan vi se genom att ha legitimitetsteorin i 

åtanke vid analysens tolkning av nyhetsartiklarnas karaktär och innehåll. Därmed baseras 

tema ett i vår studie på legitimitetsteorin.  

 

2.3.3 Tema två – baserat på Media Agenda Setting Theory 

 

Samhällets förväntningar på en organisation skapas och påverkas av vad media 

uppmärksammar och rapporterar (Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros & Sepulveda 2014; 

McCombs 2005). Därför är det möjligt att med hjälp av medias agenda mäta allmänhetens 

förväntningar i enlighet med MAST (Brown & Deegan 1998). Kommunikation från företag 

anses spegla det som värderas högt av företag (Reilly & Hynan 2014). Trots en bred variation 

i urval av tidningsmedia existerar en hög grad av homogenitet mellan medias rapporter, vilket 

även liknande studier om agendasättande har identifierat (McCombs 2005).  

 

Reilly och Hynan (2014) förklarar att företag med en grön profil arbetar mer proaktivt med 

hållbarhetsrapporter, statistik och kommunikationsmedia, än vad företag utan den gröna 

profilen gör. Vidare belyser de hur ett företag kan dra nytta av sociala medier som en ny 

plattform för kommunikation av hållbarhetsrapporter till sina intressenter. Samtidigt måste 

företag vara medvetna om att det kan uppstå problem på grund av det interaktiva 

kommunikationssättet. McCombs (2005) förtydligar vikten av nyhetsmedia för bildandet av 

den allmänna opinionen samtidigt som kommunikation via internet tar över mer och mer och 
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därmed utmanar den traditionella synen på agendasättandet. Agendasättande journalistik står 

enligt McCombs (2005) för hur nyhetsmedia påverkar tematiken över vad som diskuteras i 

samhället. Genom sina skildringar skapar media en verklighet och det som rapporteras om är 

det som uppfattas som viktigt i samhället. 

 

Medias fokus associeras med information som verksamheter delger, vilket gör att många 

organisationer arbetar strategiskt med presentation av miljöfrågor. Granskning leder således 

till ett mer utbrett strategiskt arbete som kan förklara varför viss frivillig information 

behandlas i rapporter (Brown & Deegan 1998; Garcia-Sanchez, Cuadrado-Ballesteros & 

Sepulveda 2014). Islam och Deegan (2010) visar att negativ medial uppmärksamhet ofta 

bemöts med ett ökat antal optimistiska sociala och miljömässiga utlåtanden av en verksamhet. 

De bidrar därmed med insikter om möjliga bakomliggande incitament till frivillig 

företagsinformation. Medias agenda kan därför vara den avgörande katalysatorn i 

företagsutveckling, prioriteringar och i vilken ståndpunkt en verksamhet utgår från. Media 

påverkar samhällsförväntningar, som i sin tur påverkar hur företag väljer att redovisa. Således 

krävs det att företag genomför förändringar allt eftersom omfattningen av medias granskning 

ökar. Detta bidrar till insikten om mediernas inflytande, samt hur MAST styr yttre 

förväntningar på en organisation (ibid). McCombs (2005) understryker också ansvaret som 

vilar på nyhetsmedias och journalistikens axlar.  

 

Strömbäck (2009) lyfter i sin studie att media har ett stort inflytande över både politikens och 

allmänhetens dagordning. Uppfattningar och åsikter som individer bär med sig formas oftast 

utifrån de tankar som ligger närmast tillgängliga. Detta gör att media har stor potentiell makt 

över de områden som individer saknar kunskap och närhet om. Detta härrör i slutändan till 

medias förmåga att nå ut till företags intressenter för att vidareutveckla och förnya de 

existerande åsikterna om företag. Media har enligt Strömbäck (2009) inte makten att 

bestämma utan snarare en möjlighet att genom sin makt påverka och väcka associationer. 

Följaktligen kan vissa tankar bli mer framträdande och leda till vissa specifika sätt att tänka. 

Därav tar medias makt sin skepnad i möjligheten att påverka. Slutligen konstateras att medias 

inflytande över allmänheten resulterar i att andra aktörers intresse att nyttja den ökat. Media 

har dock inte alltid makt över sitt innehåll, som ett resultat av påtryckningar från inflytelserika 

aktörer i samhället och allmänhetens intresse (ibid).  

 

Vidare lyfter Strömbäck (2014) på sin blogg fram en debattartikel av Kent Asp och Johannes 

Bjerling där de redogör för mediekratin och politikens medialisering. De finner ett tydligt 

samband mellan mediebilden av ett parti och hur samma parti presterar i ett val. Media bidrar 

således till vilka som blir vinnare samt förlorare i ett val. Detta understryker mediernas makt i 

den politiska kommunikationen (ibid). Strömbäck (2014) förklarar att journalistiken allt mer 

har präglas av medielogiken och går därmed mot ett tolkandeperspektiv, snarare än 

beskrivande. Således tar journalisterna själva allt större utrymme, vilket på sikt kan hota 

journalisters trovärdighet. Strömbäck (2011) presenterar hur svenska riksdagsledarmöten och 

svenska politiska journalister ser på medias makt och inflytande över allmänheten och 

politiken. Undersökningen visar att båda grupperna bedömer att medierna har betydande 

inflytande på dagordningen. Att grupperna själva erkänner mediernas makt och inflytande 

över dagordningen ser vi som en viktig insikt för vår fortsatta studie. Detta skapar 

förutsättningar för hur vi kan förstå och analysera medias rapportering om hållbarhetsfrågor. 

Vi kan genom att skifta kontext, från politik till hållbarhetsrelaterade frågor, anta att 

rapporteringen av dessa värden fungerar på liknande vis. Därmed är det möjligt att ponera att 

medias inriktning och presentation av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete visar på 

hur verksamheter presterar inom de områdena. Media bidrar även här till vilka som i 
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allmänhetens ögon blir vinnare och förlorare inom dessa kategorier. Vad media prioriterar 

sätter agendan i samhället och det påverkar yttre förväntningar på en organisation. Detta kan 

vi se genom MAST och därmed baseras tema två på den. 

 

2.3.4 Tema tre – baserat på Actor-Network Theory 

 

Ytterligare en teori som vi anser är relevant för vår studie är ANT. Teorin syftar till att 

förklara komplexa sociala situationer genom att uppmärksamma relationen mellan olika 

aktörer (Arnaboldi & Spiller 2011). Därför är teorin och tema tre ett bra komplement till de 

tidigare presenterade teorierna och dess teman. Teorin används i en förenklad form för att 

anpassas till studiens ändamål.  

 

ANT utgår från bilden att stabilitet inom ett område är ett resultat av ett framgångsrikt nätverk 

(Kastberg & Ek Österberg 2017). Det som är mest karaktäristiskt för teorin är att aktörer och 

åtgärder som har ägt rum under en längre period undersöks. Viktiga frågor blir av vem och av 

vilka skäl för att kunna förstå ett fenomens bakomliggande mening. Aktörer inom nätverket är 

dynamiska och således är sammankopplingarna mellan dessa aldrig definitiva (Arnaboldi & 

Spiller 2011). Kastberg och Ek Österberg (2017) påvisar att genom att förstå ANT kan företag 

uppnå den stabilitet som genereras av ett framgångsrikt nätverk. Det är därför viktigt att 

bygga upp en långsiktig stabilitet mellan företag och intressenter då företagets stabilitet kan 

bli hotad om nätverket endast fokuserar på kortsiktig framgång.  

 

Som tidigare nämnts formas allmänhetens förväntning och verklighet av ett samspel mellan 

media och intressenter (Strömbäck 2009). Det gör att medias uppbyggnad och innehåll skapar 

bilden av verkligheten som formar intressenters värderingar. Man kan därmed inte förstå 

intressenters tänkande utan att ta hänsyn till dess omgivning, där media ingår. Här ser vi en 

gemensam nämnare för MAST och ANT då båda teorierna är beroende av och verkar i det 

sociala samspelet. Media har stort ansvar för kopplingen mellan exempelvis företag och 

intressenter då media agerar mellanhand för sändaren och mottagare, som är två viktiga delar 

av ANT (Teurlings & de Valck 2013). Media är således kopplingen som ser till att 

sanningsenlig och objektiv information når intressenter. Därmed är media en maktmekanism 

med möjlighet att åt företagets intressenter tolka och översätta företags uttalanden och 

åtaganden. ANT analyserar hur olika aktörer går till väga för att kommunicera med sina 

nätverk (ibid). ANT förklarar även hur olika aktörer påverkar varandra på ett ömsesidigt sätt 

(Ahn 2015). Härmed kan konstateras att media är central för kommunikationen mellan olika 

aktörer enligt teorin. Därmed kan parallellen dras att media är ett viktigt organ att studera för 

att se vad och hur väl ett objekt lyckas nå ut till sina intressenter. Det kan vi se genom ANT 

och därför baseras tema tre på den. 

 

2.3.5 Sammanställning av teoretisk referensram och tillämpning av teman 

 

Legitimitetsteorin är den teori som använts mest flitigt inom området hållbarhetsredovisning 

som självständigt ämne, men även inom området hållbarhetsredovisning i kombination med 

media (exempelvis Abrahamsson & Larsson 2016; Higgins, Milne & Gramberg 2015). Detta 

konstaterande stärks av vår litteraturöversikt. Teorin är välbeprövad och är därför av värde att 

beakta då studien hanterar ett område som berör hållbarhetsredovisning och media. 

Legitimitetsteorin är klassisk vid analys av företaget som objekt. Följaktligen är det av 

intresse för oss att undersöka om teorin på liknande sätt är applicerbar under våra premisser, 
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där media får den centrala rollen, istället för verksamheterna. Då studiens utgångspunkt är 

medias rapportering av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete krävs att vi även tar 

hänsyn till MAST. Båda dessa teorier hjälper oss att utforska medias roll som kritisk 

granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 

  

För att ge undersökningen en ny infallsvinkel har även ANT inkluderats som ett komplement 

till den teoretiska referensramen. Legitimitetsteorin och MAST hjälper till att angripa 

problemet med redan välbeprövade teorier inom hållbarhets- och mediaområdet. Teorierna 

klarlägger motiv till varför ett fenomen ter sig förefalla som det gör. De förklarar hur ett 

företag kan påverka samhällets uppfattningar, liksom hur och varför det är viktigt att leva upp 

till förväntningarna (Brown & Deegan 1998). Det finns dock även ett behov att kunna svara 

på frågan hur och varför vissa sociala konstruktioner fungerar som de gör. Med andra ord 

krävs en social teori som inbegriper samspelet och relationen mellan olika aktörer. Tidigare 

huvudfokus för forskning har snarare handlat om varför konstruktionerna fungerar som de gör 

(exempelvis Adams & McNicholas 2007; Barkemeyer et al. 2009). Det sociala perspektivet 

har dock hamnat i skymundan och tillräcklig hänsyn har därmed inte tagits till omgivningen 

och det ständiga, ömsesidiga utbytet och påverkan mellan aktörer. ANT bidrar med insikter 

om hur olika aktörer kommunicerar med sitt nätverk. Genom att innefatta teorin i 

kombination med de mer välbeprövade teorierna i studien, får vi en mer kompletterande 

helhetsbild av medias roll som kritisk granskare i hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete. En sammanflätning av temana ger oss bättre förutsättningar att kunna tolka 

empirin och besvara studiens frågeställningar.  

 

Tema ett ger oss underlag för att se hur media väljer att rapportera om företag och deras 

hållbarhetsarbeten. Temat visar med andra ord hur karaktären på nyhetsartiklarna påverkas av 

en tidnings framställning av en nyhet. Temat utgår från företags strävan efter legitimitet. Det 

behövs för att kunna utvärdera om medias rapportering underlättar eller försvårar företags 

möjlighet att uppnå och bevara legitimiteten (Deegan & Unerman 2011). Det är viktigt för 

företag att nå ut med information till intressenter. Lika viktigt är det för intressenterna att nås 

av informationen. Frågan är hur media som en mellanhand framställer information om företag 

till allmänheten, vilket är av intresse för de båda aktörerna. Temat är viktigt att ha i åtanke vid 

analysen av nyhetsartiklarna för att kunna utvärdera om media framhåller eller ifrågasätter 

information som kan vara legitimitetsgrundande för ett företag. Hur media framställer 

information formar intressenters uppfattning kring företags legitimitet.  

 

När analysen genomförs kommer vi leta efter stycken som kan tolkas explicit eller implicit 

beröra företags legitimitet. Genom detta kan det kartläggas på vilket sätt media väljer att 

presentera hållbarhetsinformation om företag. Väljer media att belysa företagsinformation ur 

en positiv infallsvinkel kommer uppfattningen kring företags legitimitet med största 

sannolikhet öka bland intressenter. Detta gäller även det omvända. Analysen kommer mot 

bakgrund av detta bygga på en bedömning av om en nyhetsartikel stärker, stjälper eller är 

neutral för företags legitimitet.  

 

Tema två utgår från att vad media skriver om påverkar vad allmänheten har åsikter om. 

Därför har media en stor möjlighet att styra riktningen på samhällsdebatten (Brown & Deegan 

1998). I analysen vill vi se vilka områden som är mest förekommande för att kunna få en 

överblick över vad som har varit av intresse att rapportera om rörande hållbarhet under det 

senaste året. Med andra ord vill vi skönja mönster som finns kring rapporterandet av 

hållbarhetsrapporter och hållbarhetsarbete i media. Då hållbarhet konstrueras i takt med att det 

används och kommuniceras (Dautaj & Malmberg 2015) vill vi hävda att media är en stor del i 
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konstruktionen av företags utveckling av hållbarhetsarbetet. Vad media lägger fokus på ligger 

således till grund för vad som är på dagordningen. Därmed kan sägas att medias fokus är 

avgörande för att bibehålla goda kommunikativa förbindelser mellan företag, media och ägare 

vilket konstaterades även i litteraturöversikten (Schultz, Castelló & Morsing 2013). Enligt 

FAR (u.å) måste en hållbarhetsrapport omfatta information rörande miljö, sociala 

förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

I analysen undersöks dessa kategorier för att kunna urskilja vilka områden som är mest 

omskrivna och därmed högst upp på agendan i medias rapportering. Därmed kan det urskiljas 

om media väljer att lyfta fram ett område mer än något annat. Tema två utgår från att området 

som omnämns mest prioriteras av intressenter i större utsträckning än andra områden.  

 

Enligt tema tre är företag sändare av information och intressenter är de slutgiltiga mottagarna. 

Media är därför en maktmekanism som har möjlighet att tolka och översätta företags 

delgivande av information till sitt nätverk (Teurlings & de Valck 2013). Medias tolkning är 

avgörande för hur mottagaren uppfattar företags information eftersom media kan vinkla 

informationen enligt eget tycke. Då teorin utgår från att allt är socialt konstruerat är det 

värdefullt att förstå den bakomliggande meningen med ett fenomen. I vårt fall är media 

sändaren då analysen berör medias bidrag av information som når intressenter. Därav blir det 

av vikt att studera av vem, alltså vem som kommer till tals, och av vilka skäl något rapporteras 

i media för att förstå den bakomliggande anledningen till nyhetsartiklarna. Genom det kan vi 

se hur media går till väga för att kommunicera med sitt nätverk. 

 

Det finns alltså goda argument för de tre temanas betydelse för studien och hur temana 

tillsammans kompletterar varandra. Legitimitetsteorin inkluderar vi för att få stöd i en teori 

som har stor framgång inom forskningsområdet. Studien utgår från att media tenderar att 

skriva kring företag på ett sätt som påverkar dess legitimitet. Därför är legitimitetsteorin 

viktig för vår studie. MAST hjälper oss att förstå vilka områden som är mest prioriterade i 

medias rapportering och därmed samhället. Denna teori är därför också viktig att ta i 

beaktande. Slutligen inkluderas ANT i analysen, för att få en bild av den bakomliggande 

anledningen till vårt fenomen och se hur media går till väga för att kommunicera med sitt 

nätverk. Teorin används dock i en förenklad form, för att anpassas till studiens ändamål. Det 

är en komplex teori som kräver en större teoretisk genomgång. Därför har vi valt att endast 

lyfta fram vissa aspekter av teorin som är av relevans för studien. Varje tema bidrar således 

med olika delar som tillsammans skapar en helhetsbild av medias rapportering. Utifrån våra 

frågeställningar och problemformulering har vi tagit fram en analysmodell som baseras på 

våra teman. Analysmodellen presenteras närmare i metodkapitlet. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi vårt urval, reflekterar och argumenterar för vår forskningsmetod 

samt berör etiska aspekter. För att öka studiens kvalité presenteras ett utdrag av vårt 

kodschema. Utöver det presenteras även analysmodellen som är framtagen baserad på temana 

med tillhörande kategorier. 

 

3.1 Forskningsansats 

 

Syftet med studien är att utifrån ett intressentperspektiv bidra med kunskap om medias roll 

som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete, vilket 

motiverar en abduktiv forskningsansats. Intressentperspektivet är inte i sig tillräckligt för att 

förklara fenomenet, varför vi valt att ta in MAST och ANT. Vi ämnar finna vad som bäst kan 

förklara vårt fenomen utan att göra anspråk för vad som är universellt korrekt. Ett 

interpretativistiskt angreppsätt ger möjlighet att tolka och skapa en djupare förståelse för 

urvalets subjektiva mening (Bryman & Bell 2017, ss. 49-51). Således tar studien även 

inspiration från det hermeneutiska perspektivet, då vi ämnar tolka och skapa mening ur texter 

(Widén 2015, s. 178). En kvalitativ innehållsanalys kommer genomföras för att gå in på 

djupet och åskådliggöra komplexiteten för vårt fenomen. Detta angrips genom en 

tvärsnittsdesign för att kunna upptäcka olika slags mönster i medierapporteringen av 

hållbarhet (Bryman & Bell 2017, s. 81).  

 

3.2 Datainsamling och urval 

 

Den data som har samlats in utgörs av sekundärdata i form av nyhetsartiklar från tre tidningar. 

Aktuell Hållbarhet presenterade i början av 2017 en ranking av de medier som rapporterade 

mest om klimatfrågor under 2016 (Rosengren 2017). Av dessa placerade sig Svenska 

Dagbladet (hädanefter SvD) och Dagens Nyheter (hädanefter DN) på första respektive andra 

plats. Dessa tidningar har valts eftersom de är nationella och täcker nyhetsflödet för hela 

Sverige. Utöver SvD och DN studeras även nyhetsartiklar från Dagens ETC (hädanefter 

ETC). ETC:s nyhetsfokus framgår inte av deras hemsida, men enligt Wikipedia är ETC en 

tidning som fokuserar på jämställdhetsfrågor och klimatfrågan (Wikipedia 2018). Dessutom 

omnämns tidningens grundare och ansvarige utgivare i Vi-Skogens rapport (Lundstedt 2017) 

som en av de näringslivsprofiler som haft mest framträdande plats i klimatrapporteringen. 

Således finner vi en tydlig koppling mellan Dagens ETC och vårt företagsekonomiska 

forskningsområde. Tidningen är därför ett bra komplement till SvD och DN, för att inkludera 

en tidning med en tydlig hållbarhetsprofil. Samtliga tidningar har därmed en tydlig koppling 

kring rapportering av hållbarhet och kommer ut dagligen, vilket höjer utvalets kvalité.  

 

Materialet som analyseras har tagits fram med hjälp av databasen Retriever Research. 

Sökningen specificerades till två bestämda nyckelord: hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete. Likaså avgränsades sökningen till de tre ovan nämnda tidningarna i 

kategorien svenskt tryckt press. Vidare begränsades sökningen till ett tidsintervall där 

nyhetsartiklarna publicerats under de senaste 365 dagarna, räknat från sökdatumet 2018-02-

28. Totalt genererades 45 träffar, där Svenska Dagbladet stod för 23 nyhetsartiklar, Dagens 

ETC stod för 11 nyhetsartiklar och Dagens Nyheter stod för de återstående 11 



 

 - 17 - 

nyhetsartiklarna. Hållbarhetsarbete genererade flest träffar av de två sökorden. För att få en så 

bred undersökningsbas som möjligt används samtliga nyhetsartiklar som analysunderlag. Med 

utgångspunkt i detta kan det konstateras att det är ett målstyrt urval i form av ett teoretiskt 

urval som tillämpas i studien. Detta då urvalet, med hänvisning till syftet och kriterierna som 

applicerats, används för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman & Bell 

2017, ss. 406 – 409). Valet att studera nyhetsartiklar från flera tidningar motiveras genom 

strävan att nå en helhetsbild som resulterar i datamättnad (ibid). Genom att inkludera samtliga 

nyhetsartiklar som träffas av sökningen täcks sökfältet och vi uppnår den mättnad vi anser 

rimlig att uppnå utifrån studiens tidsram.   

 

3.3 Forskningsmetod och forskningsdesign 

 

Vi har använt oss av systematisk sökning och kedjesökning i vår litteratursökning (Rienecker 

& Jörgensen 2014, ss. 138 – 139). Den systematiska sökningen gjordes på artikeldatabaserna 

Google Schollar, Digitala Vetenskapliga Arkivet samt Primo.  Sökningarna ägde rum under 

tidsramen 2018-01-18 till 2018-01-23. De sökord som användes var "sustainability report" 

och "sustainability reporting" för att generera träffar på vetenskapliga artiklar som behandlar 

området hållbarhetsredovisning. Den bredare bakgrundslitteraturen om hållbarhetsredovisning 

söktes främst fram via Google Schollar och Primo. Detta för att få en överblick över området. 

Ytterligare sökningar gjordes på "sustainability reporting empirical" samt "sustainability 

report/reporting media" i takt med att det identifierades ett mer precist område, för att finna 

nyhetsartiklar som kopplar till uppsatsens inriktning. Sökordet "empirical" användes för att 

inkludera fler empiriska artiklar med abstract och metod för att få en överblick av hur 

undersökningsmetoder ser ut. Utöver detta användes även inklusions- och exklusionskriterier 

(Rienecker & Jörgensen 2014, s. 143) som peer-review, tidsskriftsartiklar samt böcker för att 

sålla bland mängden litteratur och säkerställa dess kvalité. Kedjesökningen tillämpades främst 

på artiklar som var relevanta för inriktningen på vår uppsats och som vi ansåg hade källor som 

var relevanta för studien. Då studien är tidsbegränsad var möjligheten att uppnå teoretisk 

mättnad inte realistisk. Praktiska överväganden genomförs för att förhålla oss till 

tidsbegränsningarna. Litteratur som använts för att iaktta och förankra problemet till 

samhällsdebatten söktes fram främst via sökmotorn Google under 2018-01-26.  

 

Som framgår av litteraturöversikten baseras många tidigare studier inom 

hållbarhetsredovisning på innehållsanalyser i kombination med statistiska tester. Dessa har 

således haft ett kvantitativt angreppssätt. För att kunna besvara studiens syfte i denna rapport 

lämpar sig en mer djupgående analys där metodansatsen går in på djupet för att undersöka 

medias roll som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete. För att kunna möta detta behov antas en kvalitativ ansats (Bryman & Bell 

2017, ss. 371 – 403). Då resultatet genereras genom tolkning av det empiriska materialet, och 

inte genom att jämföra samband mellan hållbarhetsredovisning och externa omständigheter, 

ges ytterligare motiv för en kvalitativ innehållsanalys. Litteraturöversikten visar på att 

kvalitativa studier är vanligt förekommande, vid sidan om de kvantitativa. Vår kvalitativa 

forskning blir däremot i ny tappning då den behandlar kommunikation av hållbarhet ur ett 

intressentperspektiv genom att se till medierapporteringen av hållbarhet. Den kvalitativa 

innehållsanalysen bidrar därmed med nya insikter kring ett växande och omdiskuterat 

forskningsområde. Analysen genomförs på nyhetsartiklar framsökta via sökfunktionen 

Retriever Research med nyckelorden hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 
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För att beakta den mångfald som finns inom området användes en tvärsnittsdesign i den 

kvalitativa metodansatsen (Bryman & Bell 2017, s. 81). Studien utgår från nyhetsartiklar från 

tre tidningar insamlade vid en specifik tidpunkt, vilket fångar variationen som finns i sättet 

media kommunicerar. Genom att inkludera flera tidningar uppnås en mer nyanserad bild av 

rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. På så vis skapas förutsättning 

för att kunna åskådliggöra kunskap för studiens syfte. Bryman och Bell (2017, s. 556) 

presenterar tematisk analys som en vanligt förekommande del av olika former av kvalitativa 

dataanalyser. Sökandet av teman kan likställas med en aktivitet där man söker fram olika sätt 

att kategorisera eller koda sitt material (ibid). Vår ansats föranleds av tematisk analys, där 

kategoriseringar skapar förutsättningar för att behandla nyhetsartiklarna på ett strukturerat 

sätt. Detta tydliggör den övergripande bild av hur medierapporteringen av hållbarhet ser ut 

samt vad och hur den porträtteras i media under vår tidsperiod. 

 

De kategorier som analysen utgår från är de tre teman som tidigare presenterats under 

teoretisk referensram. Temana härrör från legitimitetsteorin, MAST och ANT. Målsättningen 

är att identifiera hur dessa teman implicit och explicit existerar i texten i nyhetsartiklarna. Vid 

identifieringen användes ett framework-synsätt (Bryman & Bell 2017, s. 557) som genererar 

en tabell över mediekommunikationen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 

Tabellen består av kolumner som redovisar på vilket sätt texten kan kopplas ihop med våra 

teman. Tabellen presenterar också vilken tidning som undersöks och inkluderar textdelar som 

kan exemplifiera och styrka tolkningen och kategoriseringen. Vidare bygger tabellen på den 

selektiva kodning som genomförs på nyhetsartiklarna, där de koder som vi värderar som 

viktigast för vår kontext väljs ut (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, ss. 52 – 61). Dessa 

kategoriseras in och skapar tillsammans de teman som ämnar fånga upp viktiga aspekter av 

materialet. Dessa bildar våra kolumner i tabellen.  
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Nedan visas ett utdrag av kodschemat som vi använder oss av vid analysen av det empiriska 

materialet. 

 
Tidning Rubik  Stärkande/stjälpand

e/neutral 

FAR:s 

sex 

kriterier 

+ egen 

kategori 

Av vem? 

(vem 

kommer 

till tals?) 

Av vilka skäl? Textstycke  Avser Typ 

av 

text 

Svenska 

Dagblad

et 

 

Pensionjättar 

får svidande 

kritik för 
bristande 

hållbarhetsar

bete 

Stjälpande.  

Ifrågasätter 

pensionbolags 
hållbarhetsarbeten 

Hållbarh

et i 

allmänhe
t 

Analytiker 

på 

Söderberg 
och 

Partners 

som tagit 
fram 

undersökni

ngen 
 

En opartisk 

En ny rapport 

har visat på att 

pensionsbolag 
lägger 

hållbarhet 

långt ner på 
agendan 

”Enligt 

rapporten 

saknas 
hållbarhetskomp

etens i 8 av 10 

styrelser som 
pensionsbolagen 

har nominerat. I 

många styrelser 
finns det inte en 

enda ledamot 

med uttalad 
erfarenhet eller 

kompetens inom 

hållbarhet, 
såsom 

utbildning eller 

arbetserfarenhet 
av 

hållbarhetsfrågo

r” 
(legitimitetsstjäl

pande) 

Pensionsb

olag 

Arti

kel 

Dagens

ETC 

 

Bankerna 
bättre på 

löften – men 

sämre på att 
hålla dem 

Stjälpande. 
Helhetsbild, 

ifrågasätter bankers 

arbete med hållbarhet  
 

Miljö, 
mänsklig

a 

rättighete
r och 

motverka

nde av 
korruptio

n 

Projektleda
re Fair 

Finance 

guide.  
 

En opartisk 

Fair Finance 
Guide har 

granskat 

svenska 
bankers 

hållbarhetsarbe

te, vilket 
ifrågasätts  

 

”De svenska 
bankerna blir 

bättre och bättre 

på att sätta upp 
riktlinjer för sitt 

hållbarhetsarbet

e. Men de är 
fortfarande 

dåliga på att 

leva upp till 

dem” 

(legitimitetsstjäl

pande) 

Banker Arti
kel 

Dagens 

Nyheter 

Finansborgar

rådet lovar 

att bara äta 
växtbaserat. 

Neutral. 

Ett reportage om 

Hållbarhetsfestivalen 
Stockholm Act 

Miljö En 

socialdemo

krat, en 
privatperso

n, en 

journalist.  
 

Två 

partiska 
och en 

opartisk 

 
 

 

Reportage från 

Hållbarhetsfest

ivalen 
Stockholm Act 

”Jag tycker att 

alla 

stockholmare 
ska göra 

någonting för att 

ta ett steg 
närmare 

hållbarhet för 

klimatets skull” 
(miljö) 

Event Arti

kel 

Tabell 1 - Utdrag från kodschema 

 

Analysmodellen delas in i tre teman med tillhörande kategorier. Temana grundar sig i de tre 

teorier som presenterades i den teoretiska referensramen. Det första temat som bygger på 

legitimitetsteorin berör hur media i sitt sätt att skriva kan verka för att texten i sin uppbyggnad 

blir legitimitetsstärkande, legitimitetsstjälpande eller neutral för ett företag. Således kan temat 

visa på nyanser av medias attityd och hur framställningen av företags hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete ser ut. Därför är våra tre kategorier till tema ett stärkande, stjälpande 

och neutral. Flera aspekter tas i beaktande vid bedömningen av vilken kategori en viss 

tidningsartikel placeras i. Kategoriseringen kan grundas både på tidningsartikelns 
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helhetsintryck men också mindre delar, såsom rubrik eller ett specifikt textstycke. Vi letar 

efter innehåll som kan tolkas vara stärkande eller stjälpande för det omskrivna. Om 

tidningsartikeln varken är stärkande eller stjälpande i sin karaktär klassificeras 

tidningsartikeln som neutral.  

 

Det andra temat har sin utgångspunkt i MAST. Genom det urskiljs vilka områden som är mest 

omskrivna av de kriterier som enligt FAR (u.å.) ska ingå i en hållbarhetsrapport. Dessa 

kriterier är miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption. Genom att undersöka vilka kriterier som tas upp kan det skönjas 

vad som prioriteras högst upp på agendan i medias rapportering. Vid bedömning av respektive 

nyhetsartikel söker vi efter det explicita begreppet kopplat till FAR:s kriterier. I de fall då det 

saknas ett explicit begrepp eller en tydlig koppling till en specifik kategori tolkas och 

kategoriseras tidningsartikeln under en egen kategori som benämns hållbarhet i allmänhet. I 

de fall en tidningsartikel berör fler än en kategori, men inte samtliga kategorier, klassificeras 

denna tidningsartikel in under de kategorier som texten berör. Detta resulterar i att antalet 

analyserade nyhetsartiklar inte stämmer överens med summan av de kategoriseringar som 

görs under tema två. 

 

Det sista temat har sitt ursprung i ANT. Dess kategorier förtydligar av vem, det vill säga vilka 

som kommer till tals, och av vilka skäl något rapporteras om. Följaktligen ger dessa frågor en 

bild av bakgrunden till texterna, vilket är värdefullt då medierna har olika profiler. Tema tre 

skapar därmed förståelse för den bakomliggande meningen med de olika nyhetsartiklarna. För 

att undersöka vem som kommer till tals ser vi till vem som intervjuas eller kommenterar 

texten. Hänsyn tas även till om den röst som kommer till tals är partisk eller opartisk gällande 

det aktuella företaget. Med detta bekräftas det om den person som uttalar sig har en direkt 

relation till det som omskrivs, eller om det är en kommentar från en utomstående. Detta är av 

betydelse då en partisk röst oftast kan användas till företagets fördel. Det ger alltså en 

indikation på hur media kommunicerar med sitt nätverk och kan ha betydelse för medias roll 

som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Av 

vilka skäl en tidningsartikel skrivs kräver mer bedömning från vår sida. Vi letar efter 

underliggande faktorer, såsom inträffade händelser eller publiceringar av rapporter, för att 

hitta det underliggande skälet till varför media rapporterar om något. Av dessa kategorier kan 

det urskiljas hur samspelet mellan aktörerna ser ut och genom det kunna bedöma hur 

stabiliteten inom nätverket ser ut. Nedan illustreras våra tre teman och dess kategorier i en 

egenskapad figur: 

 

 
Figur 1 - Analysmodell 
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Utifrån denna modell analyseras och tolkas samtliga nyhetsartiklar. Det görs för varje enskild 

tidning, men också genom en gemensam analys för samtliga tre tidningar, där de olika temana 

sammanbinds med varandra. Vi ämnar identifiera eventuella mönster eller relationer mellan 

våra teman. Syftet är förutom att applicera och använda vår analysmodell i praktiken, även att 

utveckla den för att på så vis bidra med nya insikter kring medias roll som kritisk granskare i 

rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 

 

3.4 Trovärdighet, autenticitet och etik  

 

I kvalitativ forskning förekommer två grundläggande kvalitetskriterier för bedömning av en 

undersökning. Dessa två begrepp är trovärdighet och autenticitet (Bryman & Bell 2017, ss. 

380-383). Det är av största vikt att ta dessa i beaktande då de är kvalitetshöjande. 

Trovärdighet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (ibid). Tillförlitligheten säkerställs genom att bredda urvalet av olika tidningar 

med olika profiler. Detta för att uppnå en så täckande bild som möjligt av 

medierapporteringen av hållbarhet. Genom att presentera ett detaljerat kodschema stärks 

tillförlitligheten ytterligare. Då forskningen genomförs i par har vi ett ständigt utbyte av 

tankar och idéer. Denna kontinuerliga dialog bidrar således till att analysprocessen utvärderas 

genom ett enhetligt samråd.  

 

Överförbarhet uppnås i analysen genom en tydlig redogörelse för hur vi väljer att kategorisera 

och bedöma materialet, det bidrar till en tät beskrivning och därmed ökar överförbarhet av 

resultatet till en annan kontext. Genom vår urvalsprocess strävar vi efter ett metodiskt och 

systematiskt tillvägagångssätt. Detta för att minska risken för tillfälligheter och även öka 

överförbarheten för studien. Vi säkerställer att det redogörs för alla faser i 

forskningsprocessen genom att utvärdera varje forskningssteg för att uppnå pålitlighet. En 

förutsättning för detta är en kontinuerlig dialog kring arbetet med såväl handledare som 

personer med tidigare erfarenhet om processen. Att inkludera utomstående i processen skapar 

förutsättningar för att uppnå konfirmering. Det minskar risken för att personliga värderingar 

avspeglas i uppsatsen. Vi är dock medvetna om att kodningen är framtagen och strukturerad 

av oss. Följaktligen rymmer den till viss mån subjektiva värderingar. Utöver detta strävar vi 

efter att bevara objektivitet i uppsatsen. Samtliga nyhetsartiklar som ligger till grund för 

analysen finns med i källförteckningen. Detta ökar överförbarheten och konfirmeringen för 

studien.  

 

Autenticitet nämner Bryman och Bell (2017, s. 383) som en viktig del för att kunna skapa en 

rättvisande bild av forskning där det sociala sammanhanget och deltagarnas olika åsikter tas i 

beaktande. Då direktkontakt med deltagare och olika grupper exkluderas är detta ett kriterium 

som inte är applicerbart på arbetet. Således kan studien inte bidra till ökad förståelse för 

sociala situationer, såsom exempelvis en studie med fokusgrupper kan göra.  

 

Utöver de två ovan nämnda kvalitetskriterierna för kvalitativ forskning läggs även vikt vid att 

arbeta på ett etiskt hållbart vis. Bryman och Bell (2017, ss. 146-155) tar upp fyra etiska 

aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid företagsekonomisk forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då vi endast 

baserar vår analys på offentligt publicerad material från media medverkar inga externa 

deltagare vilket gör att dessa fyra aspekter inte behöver tas i beaktande i vår studie. Vi kan 

heller inte påverka vad media valt att rapportera om, då det ligger utanför vår kontroll. 

Därmed behandlas endast redan befintligt material från dagspress. Trots det arbetas det 
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proaktivt med etiken i studien. Ett exempel är att vi väljer att bygga vårt urval på 

nyhetsartiklar från tre tidningar med olika profiler. Detta skapar en bredd och minimerar 

risken för att undersökningen blir enkelspårig.    

 

3.5 Metodreflektion 

 

Syftet med studien är att utifrån ett intressentperspektiv bidra med kunskap om medias roll 

som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 

Genom en kvalitativ innehållsanalys finns en möjlighet att undersöka fenomenet i sin kontext, 

med hjälp av tolkning. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 529) går en kvalitativ innehållsanalys 

ut på att göra läsningar eller tolkningar av olika texter, för att undersöka bakomliggande 

teman för det material som analyseras. Att analysera en text handlar om att välja ut och 

förhålla sig till olika typer av textinnehåll och tolka texternas innebörder utifrån ett avgränsat 

problem (Widén 2015, ss. 176 – 178). Vi vill analysera tidningar för att se hur de berör det 

aktuella ämnet. Materialet kodas utifrån den teoretiska referensramen som genererar vissa 

kategorier. Kodningen ger verktyg för att kunna utforska medias roll som kritisk granskare 

och kunna identifiera olika trender i nyhetsartiklarna, vilket kan användas för att uppnå syftet. 

Med grund i detta anser vi att en kvalitativ innehållsanalys är en adekvat metod för vår studie. 

 

En fördel med vår kvalitativa innehållsanalys är lättillgängligheten av vårt datamaterial, vilket 

ökar studiens överförbarhet. Samtliga nyhetsartiklar som vi analyserar finns att tillgå på 

databasen Retriever Research. Ytterligare en fördel med denna typ av analys är att det 

material som analyseras får en djupgående utredning där varje nyhetsartikel tolkas och kodas. 

Följden av detta är en välarbetad analys där texten är bearbetad och analysen resulterar i 

detaljerad information om materialet (Bryman & Bell 2017, ss. 551 – 555). En stor fördel med 

att arbeta med kodning är att arbetssättet är flexibelt och gör att strukturen på kodningen går 

att anpassa efter undersökningstexterna. Kodningen blir därmed anpassningsbar och 

mångfasetterad i sin karaktär. Detta förklarar varför kodning är vanligt förekommande inom 

olika typer av kvalitativa analyser (ibid). Tack vare den höga graden av anpassningsbarhet 

anser vi att analysmetoden lämpar sig väl i vår studie. Detta då bredden i undersökningen 

kräver att vi tar hänsyn till flera olika aspekter för att kunna besvara vårt syfte.  

 

Det datamaterial som används i en kvalitativ innehållsanalys blir grundligt undersökt. En 

nackdel som följer med analysmetoden är dock att endast ett begränsat antal nyhetsartiklar 

analyseras. Följaktligen blir urvalet begränsat och inte heltäckande (Bryman & Bell 2017, ss. 

393-394). Detta i sin tur begränsar möjligheten för generalisering av resultatet då det endast är 

applicerat på ett sådant litet urval av den faktiska mängd nyhetsartiklar som finns att tillgå. Vi 

kan därmed endast uttala oss om företeelser i vår specifika kontext. Likaså argumenterar 

Bryman och Bell (2017, s. 304) för att analysens kvalité är beroende av kvalitén på det 

datamaterial som analyserats. För att det empiriska materialet ska bringa värde krävs därmed 

att våra nyhetsartiklar har hög kvalité. Studien utgår från ett urval av tre tidningar som på ett 

eller annat sätt är i framkant vad gäller rapportering av hållbarhet (Lundstedt 2017). 

Därigenom har vi aktivt arbetat med att öka urvalets kvalité. Dock är innehållet i 

nyhetsartiklarna bortom vår kontroll.   

 

Beträffande kodningen av materialet krävs även där en viss subjektivitet då kategoriseringen 

skapas. Språk, föreställningar, kunskaper och värderingar är delar som påverkar hur 

kodningen ser ut (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 61). Det är till största del forskarna 

som tar fram kategorierna och påverkar därmed den objektiva prägeln. Den största kritiken 
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som har riktats mot kodning rör emellertid de potentiella problemen som kan uppstå när man 

flyttar text från sitt sammanhang. därigenom ökar risken för att kontexten går förlorad 

(Bryman & Bell 2017, s. 554). Vi arbetar för att motverka det genom att publicera ett utdrag 

av kodschemat för ökad transparens av studiens analys. Det anammas även, som tidigare 

nämnts, ett strukturerat och metodiskt arbetssätt för att tydligt kunna återge ursprungskällan 

för analysen. Det ger läsaren möjlighet att tillse källorna och därmed kan vi trygga att 

kontexten inte förloras. Utöver det är vi medvetna om att analys av data påverkas av våra 

tidigare individuella erfarenheter. Att kritiskt utvärdera det egna arbetet gör att vi aktivt 

arbetar med att bibehålla ett öppet sinne i analysen.  

 

Studiens kvalitativa innehållsanalys går att likställa med tematisk analys. Denna formation 

förekommer mer eller mindre inom de olika typerna av kvalitativa dataanalyser, som ett 

resultat av dess flexibilitet. Dock saknar analysmetoden ett tydligt och specifikt arbetssätt, 

vilket gör metoden kritiserad. Trots det är metoden lämplig i studien då den i sin flexibilitet 

erbjuder ett så kallat framework-synsätt (Bryman & Bell 2017, s. 557). Genom det skapas 

möjlighet att bygga upp en analysmodell där de teman som studien utgår från benämns. Detta 

bidrar till en tydlig överblick av våra nyhetsartiklar vilket förenklar genomförandet av 

analysen och underlättar för framtida läsare.  

 

Vi är medvetna om de nackdelar som en kvalitativ innehållsanalys kan innebära. De många 

viktiga fördelar som gör metoden tillämplig för vår studie väger dock tyngre. En essentiell 

fördel med en kvalitativ innehållsanalys är dess diskreta karaktär där vi kan genomföra 

analysen obundet till en viss plats eller viss tidpunkt. Detta gör datainsamlingen och analysen 

fördelaktig att genomföra. Det skapar förutsättning för läsaren att kontrollera och replikera 

studien (Marshall & Rossman 2006, s. 108). Lika väl är tillvägagångssättet för studien tydligt 

vilket underlättar förståelsen för läsaren. 
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4 Analys 
 

Analysen baseras på de tre teman som tidigare presenterats i kapitel två, samt den framtagna 

analysmodellen utifrån dessa teman för studien. Inledningsvis följer en sammanställning av 

tidningarna där en kort beskrivning om varje tidnings bidrag till analysen ges. Analysen är 

uppdelad utifrån temana och vare tema-avsnitt innehåller delar ur samtliga tidningar. Varje 

tema-avsnitt avslutas med ett resonemang kring vad tidningarna gemensamt visar på. Därefter 

vävs dessa delar ihop i en gemensam analys. Strukturen syftar till att ge en överskådlig bild av 

respektive tidning och en tydlig helhetsanalys.  

 

4.1 Övergripande om analysen av nyhetsartiklarna 

 

Av de 39 nyhetsartiklar som ingår i analysen har SvD fler antal nyhetsartiklar kopplat till de 

valda sökorden under tidsintervallet, i jämförelse med de två andra tidningarna. SvD 

genererar 19 nyhetsartiklar, medan DN och ETC bidrar med tio vardera. Då tidningarna ges ut 

dagligen är SvD mer frekvent i sin rapportering om hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete, vilket ligger i linje med Vi-skogens rapport. Utöver detta står klart att 

finansbranschen i allmänhet är ett vanligt område att rapportera om. Många nyhetsartiklar 

handlar också ofta om företagskopplade områden. Dessa nyhetsartiklar tar upp såväl 

information kring banksektorn som företagsspecifik information och fastighetsbranschen. 

Dessa områden är alltså vanligt förekommande i rapporteringen kopplat till 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Det finns dock även tendenser på en varierad 

och bred spridning kring områden överlag, även om de tidigare nämnda områdena är klart 

dominerande. Vidare består nyhetsartiklarna främst av traditionella artiklar. Rapporteringen 

består annars till övervägande del av externt inskickade debattartiklar och krönikor, vilket 

tyder på ett intresse i samhället för frågor som tidningarna inte författar.  

 

4.2 Tema ett 

 

4.2.1 Svenska Dagbladet 

 

SvD är den tidning som har flest nyhetsartiklar kopplat till sökorden hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete. Sammantaget har tidningen 23 stycken träffar. Vi väljer att exkludera 4 

av dessa träffar och analyserar därmed de 19 återstående. Samtliga av de exkluderade 

nyhetsartiklarna är en del av tidningens förstasida. Därför är de inte tillräckligt informativa för 

att vara relevanta för analysen. Vid analysen klassificeras 11 av de 19 nyhetsartiklarna som 

legitimitetsstjälpande, 4 som legitimitetsstärkande och 4 som neutral karaktär. Vid 

bedömning av en nyhets framställning och dess legitimitetskaraktär väger helhetsbilden av 

nyhetsartikeln tungt i ställningstagandet till om den är stärkande, stjälpande eller neutral. Ofta 

framgår det implicit i nyhetsartikeln om den är fördelaktig eller ofördelaktig för företaget. I de 

fall där texten är mer svårtolkad bygger helhetsbedömningen på en kombination av olika 

laddningar i exempelvis rubrik och den löpande texten. Ett exempel på detta är artikeln 

Nordea till motattack efter klimatsågning (Alestig 2017) där artikeln väger för- och nackdelar 

kring Nordeas hållbarhetsarbete och avslutningsvis ger hård kritik mot Nordea. Således 
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skapas helhetsbilden utifrån en kombination av brödtext och rubrik som bidrar till ett 

legitimitetsstjälpande intryck. Ett textutdrag som belyser detta i brödtexten visas nedan:  

 

"Nordea får näst sämst betyg när organisationen Fair Finance Guide granskar 

svenska bankers hållbarhetsarbete" (ibid). 

 

Ytterligare exempel på detta är artikeln Hållbarhet mest "snack" -här är börsbolagen som är 

sämst (Alestig 2017) som pekar ut företag som misslyckats med att leva upp till sina 

hållbarhetsrelaterade åtaganden. Vidare riktar tidningsartikeln Pensionsjättar får svindlande 

kritik för bristande hållbarhetsarbete (Tuvhag 2017) kritik mot pensionsbolag för deras 

bristande hållbarhetsarbete. I exemplen nedan skapar rubriken i kombination med brödtext ett 

legitimitetsstjälpande intryck, som blir till nackdel för bolagen som kritiseras: 

 

"Hela 83 procent av de granskade bolagen pratar mer generellt om hållbarhet än 

konkret om vad de faktisk gör i sina hållbarhetsrapporter. Och det tyder på att de 

sysslar med just greenwashing, enligt studien, som har granskat all offentlig 

kommunikation från företagen inom hållbarhet" (Alestig 2017). 

 

"Enligt rapporten saknas hållbarhetskompetens i 8 av 10 styrelser som 

pensionsbolagen har nominerat. I många styrelser finns det inte en enda ledamot 

med uttalad erfarenhet eller kompetens inom hållbarhet, såsom utbildning eller 

arbetserfarenhet av hållbarhetsfrågor" (Tuvhag 2017).  

 

Analysen visar att majoriteten av SvD:s nyhetsartiklar förmedlar en negativ bild av objektet. 

Detta kan på sikt leda till ett legitimitetsstjälpande intryck av de berörda företagen. 

Sammanfattningsvis visar analysen att SvD:s skildring av hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete vanligen sker genom rapportering som fokuserar på kritiska infallsvinklar 

och bristfälligheter hos det omskrivna företaget.  

 

4.2.2 Dagens Nyheter 

 

DN genererar elva nyhetsartiklar utifrån vår sökning. En av dessa utesluts då den endast är en 

kort kommentar från en politiker, som saknar koppling till studiens syfte. Av de tio 

nyhetsartiklar som analyseras klassificeras fem som legitimitetsstjälpande, tre som 

legitimitetsstärkande och två som neutrala. Likt analysen av nyhetsartiklarna i SvD väger 

helhetsbilden tungt vid klassificeringen. Ett exempel är nyhetsartikeln Regeringskansliet hade 

information om skrotningen (Delin & Örstadius 2017). Nyhetsartikeln genomsyras av en 

kritisk inställning gentemot den aktivitet som sker och specifika företag lyfts fram som 

bovarna i dramat, vilket blottar företagens svagare delar. Nyhetsartikeln stjälper således 

företagens legitimitet. I nyhetsartikeln uttalar sig en minister som blev "förfärad och illa 

berörd" av informationen. Detta är exempel på delar som bygger upp helhetsbilden ytterligare 

och skapar en legitimitetsstjälpande nyhetsartikel. Ytterligare ett exempel på hur vi värderar 

en texts legitimitet baserat på en helhetsbedömning är Banker måste satsa på hållbarhet 

(Dagens Nyheter 2017) där kommentatorn skriver:  

 

"Vill bankerna ge bra avkastning måste de vårda sitt hållbarhetsarbete bättre" 

(ibid). 
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Tolkningen av citatet är att bankernas hållbarhetsarbeten inte är tillräckligt i nuläget, utan 

behöver utvecklas. Detta tillsammans med rubriken ger helhetsintrycket att texten är 

legitimitetsstjälpande. 

 

Analysen av nyhetsartiklarna från DN ger liknande resultat som för SvD. Merparten av 

texterna är legitimitetstjälpande och förmedlar därmed en negativ bild av det omskrivna 

företaget. DN:s skildring av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete är i störst 

utsträckning av negativ karaktär. Däremot är skillnaden i antal legitimitetsstjälpande och 

legitimitetsstärkande nyhetsartiklar inte lika distinkt som för SvD. En av nyhetsartiklarna som 

visar på hur DN skriver på ett sätt, som är mer legitimitetsstärkande än legitimitetsstjälpande 

är Här satsar H&M på hållbart mode (De la Reguera 2017). I nyhetsartikeln kommer endast 

bolagets vd till tals och får därmed möjlighet att kommentera och lyfta H&M:s arbete kring 

hållbarhet utan mothugg. Således har DN en mer jämn fördelning mellan texternas karaktär 

kring legitimitet än SvD. 

 

4.2.3 Dagens ETC 

 

Även ETC har elva sökträffar kopplat till hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbeten under 

den aktuella tidsperioden. I detta fall är en nyhetsartikel irrelevant då den är en dubblett. De 

tio nyhetsartiklar som återstår för analysen följer den trend som de två tidigare tidningarna 

uppvisar. I ETC:s fall är sju nyhetsartiklar legitimitetsstjälpande, två är legitimitetsstärkande 

och en är neutral. Detta tyder än en gång på att ett omskrivet företag oftast framställs i negativ 

anda. Skoleverantörerna bryter mot lagen (IPS, Arbetet Global & Flood 2017) är en 

nyhetsartikel som kritiserar europeiska skoföretag och dess leverantörskedjor. Två företag 

lyfts fram där det konstateras att kontrollen brister: 

 

"De här två företagen tycker sig ha bra kontroll över sina leverantörsled. Men så 

fort man skrapar lite på ytan och kommer längre ned i leverantörsleden så brister 

kontrollen" (ibid). 

 

Nyhetsartikeln belyser brister hos de två företagen, vilket vi anser leder till ifrågasättande 

kring företagens legitimitet och nyhetsartikel är därmed av legitimitetsstjälpande karaktär. 

Denna typ av ifrågasättande förekommer i hög grad i ETC:s nyhetsartiklar kopplade till 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Ytterligare en tidningsartikel som har en 

legitimitetsstjälpande karaktär är Vår tids största miljöhot kommer inte lösas av några 

vattenflaskor (Meyer von Bremen 2017) där debattören skriver: 

 

"Frågan är vilket som är värst, att framställa normal anständighet som en 

hjälteinsats, eller att ägna sig åt storytelling utan substans" (ibid). 

 

Empirin genererar liknande insikter för ETC som för SvD och DN, om än större. I ETC:s fall 

klassificeras en övervägande majoritet av nyhetsartiklarna som legitimitetsstjälpande. 

 

4.2.4 Sammanställning och resonemang utifrån tema ett 

 

Utifrån tema ett studeras om de olika nyhetsartiklarna lyfter fram det omskrivna företagen i en 

positiv eller negativ anda. Detta kan i sin tur bli till fördel eller nackdel för objektet i fråga, 

även om det ligger utanför företagens egen kontroll. Analysen visar att en övervägande 
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majoritet av nyhetsartiklarna är kritiska och rapporteringen har en legitimitetsstjälpande 

karaktär. Samtliga tidningar uppvisar mer eller mindre dessa tendenser. ETC utmärker sig 

dock extra mycket inom denna kategori då tidningen har högst grad av legitimitetsstjälpande 

texter, sett till tidningens totala antal texter rörande hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete. DN har en jämnare fördelning mellan legitimitetskategorierna, då endast 

hälften av texterna är legitimitetsstjälpande. Tidningarna skiljer sig således åt i hur 

rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete ser ut. Trots det kan vi skönja 

tydliga mönster av att företaget som granskas till stor del framställs i negativ anda. Det 

innebär att det sällan är till fördel för företag att omnämnas i medierapporteringen av 

hållbarhet och att media är kritisk i sin granskning. 

 

4.3 Tema två 

 

4.3.1 Svenska Dagbladet  

 

Fördelningen inom kategorierna i tema två för SvD resulterar i att två nyhetsartiklar handlar 

om miljö, tre handlar om sociala förhållanden och personal, en berör respekt för mänskliga 

rättigheter, tre handlar om motverkande av korruption och de resterande tolv nyhetsartiklarna 

berör hållbarhet i allmänhet. Kodningen utifrån tema två har mindre utrymme för bedömning 

än kodningen utifrån tema ett, då kategorierna i större utsträckning förekommer explicit i 

texten. I de fall det inte förekommer någon specifik kategori talas det istället om hållbarhet i 

allmänhet. Här inkluderas därmed alla delar av FAR:s hållbarhetskriterier för 

hållbarhetsrapporter (FAR u.å.). Ett exempel som belyser hur vissa nyhetsartiklar berör 

samtliga delar av hållbarhetskriterierna är Krav på visad hållbarhet (Göksor 2017) där 

följande mening förekommer i den löpande texten: 

 

 "Syftet är att det blir tydligt vilka fonder som är bäst på miljöfrågor, sociala 

förhållanden, mänskliga rättigheter och korruptionsfrågor" (ibid). 

 

Ytterligare ett exempel på en nyhetsartikel som berör hållbarhet i allmänhet är Ny studie: 

Hållbara företag ger bättre vinster (Suni 2017). Citatet nedan visar på hur företag kan uppnå 

högre vinstmarginaler genom hållbarhetsarbete vilket tolkas inkluderar samtliga 

hållbarhetskategorier från FAR: 

 

"Att förbättra världen och tjäna pengar går hand i hand för världens största 

företag. Bolagen som jobbar bäst med hållbarhet har högre vinstmarginaler" 

(ibid). 

 

Dessa exempel belyser, tillsammans med de övriga tio nyhetsartiklarna i samma kategori, hur 

användbar studiens kategori hållbarhet i allmänhet är. Många nyhetsartiklar berör ämnet 

hållbarhet generellt snarare än att endast rikta in sig på ett specifikt område inom FAR:s 

hållbarhetskriterier. Det är även detta som är signifikant för vad SvD rapporterar om när det 

kommer till hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbeten. Hållbarhet i allmänhet är således 

det område som dominerar SvD:s rapporter. 
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4.3.2 Dagens Nyheter 

 

En analys av DN:s nyhetsartiklar utifrån tema två resulterar i en klassificering där fem 

nyhetsartiklar berör miljö, två behandlar området sociala förhållanden och personal, två berör 

respekt för mänskliga rättigheter och två klassificeras till kategori hållbarhet i allmänhet. 

Kategorin motverkande av korruption förekommer inte i DN:s rapportering kring 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning, till skillnad från SvD som på ett eller annat sätt 

berör samtliga av FAR:s kriterier. I DN är miljö den mest omnämnda kategorin. I många av 

fallen framgår det tydligt att just händelser kring miljö är vad tidningen vill förmedla. 

Exempel på detta är nyhetsartiklarna Regeringen tar strid mot mikroplasten (Littorin 2017) 

där naturen och världshaven står i centrum, samt Systembolaget satsar på hållbart (Lindberg 

2018) där Systembolaget redogör för hur de ska minska sitt klimatavtryck: 

 

"Lövin konstaterar att medan mycket hållbarhetsarbete på andra områden tagit 

kliv framåt har för lite gjorts för världshaven när det gäller att motverka 

nedskräpning, utfiskning och utsläpp" (Littorin 2017). 

  

"Tanken är att vi ska titta på hur vi kan mäta våra klimatavtryck och utifrån det 

sedan sätta upp mål för att minska vår klimatpåverkan" (Lindberg 2018). 

 

Det kan vidare konstateras att nyhetsartiklarna är lättklassificerade utefter FAR:s kriterier, då 

DN tydligt skriver sina nyhetsartiklar kopplat till en viss kategori. Ett exempel på detta är 

nyhetsartikeln Ny rapport: Bankerna tog inte sitt ansvar (Björklund 2017) där följande citat 

gör klassificeringen till mänskliga rättigheter given: 

 

"Alla företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Det sträcker sig 

också till de som investerar i företag" (ibid). 

 

Analysen av materialet från DN visar att tidningen rapporterar om mer specifika områden 

kopplat till hållbarhet snarare än hållbarhet i allmänhet. Således finns en större spridning och 

en mer jämn fördelning mellan de olika kategorierna i DN:s rapportering för tema två, jämfört 

med SvD:s. 

 

4.3.3 Dagens ETC 

 

En analys av ETC:s nyhetsartiklar utifrån tema två visar att två nyhetsartiklar berör miljö, tre 

berör sociala förhållanden och personal, tre handlar om respekt för mänskliga rättigheter, en 

berör motverkande av korruption och fyra handlar om hållbarhet i allmänhet. ETC har 

således en jämn fördelning mellan att skriva kring någon av de specifika kategorierna och att 

skriva om hållbarhet i allmänhet. Därmed levererar ETC en omfattande helhetsbild av 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete till sina läsare. För att exemplifiera följer två 

exempel där den ena nyhetsartikeln är specifik till en viss kategori och den andra 

nyhetsartikeln handlar om hållbarhet i allmänhet. Den senare är Pensionsbolagen som inte 

klarar hållbarhetskraven (Ankersen 2017). Nyhetsartikeln berättar om en ny rapport som 

visar på att pensionsbolagen får underkänt i sitt hållbarhetsarbete. Således riktar 

nyhetsartikeln inte in sig på en specifik klassificering inom hållbarhetsområdet. Det andra 

exemplet, där ETC väljer att belysa en specifik kategori inom FAR:s hållbarhetskriterier, är 

Stadsmissionen varnar för fler hemlösa barn (Diaz 2017) där nyhetsartikeln implicit berör 

mänskliga rättigheter. Följande mening är en del av tidningsartikeln:  
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"Det växande antalet barn som växer upp utan ett riktigt hem riskerar att leda till 

ett ökat socialt utanförskap" (ibid). 

 

Citatet i kombination med rubriken påvisar ett specifikt problem kopplat till kategorin respekt 

för mänskliga rättigheter. Dessa två exempel tydliggör hur ETC kombinerar nyhetsartiklar 

som både är specifika och allmänna i sin relation till hållbarhetredovisning och 

hållbarhetsarbete. 

 

4.3.4 Sammanställning och resonemang utifrån tema två 

 

En överblick av samtliga tidningar visar att den mest förekommande kategorin är hållbarhet i 

allmänhet. Av de 18 nyhetsartiklar som placeras i kategorin är tolv från SvD. Det tyder på att 

SvD rapporterar mycket om hållbarhet i allmänhet snarare än ett generellt drag hos samtliga 

tidningar. Därmed är SvD allmänna i sin rapportering av hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete. DN är mer specifika i sin rapportering, då övervägande del av 

nyhetsartiklarna klassificeras till de mer specifika kategorierna, där kategorin miljö är 

överrepresenterad. ETC har till skillnad från SvD och DN en jämn spridning mellan samtliga 

kategorier, men har även till stor del en allmän rapportering. Således blir ETC:s rapportering 

om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete både av en specifik men också allmän 

karaktär. Det innebär därför att media bidrar till en bred kunskapsbas i samhället, då 

skildringen är såväl specifik som allmän, vilket visar på vilka områden som prioriteras i 

granskningen.  

 

4.4 Tema tre 

 

4.4.1 Svenska Dagbladet  

 

I analysen av vem framgår att SvD i regel ger utrymme för kommentarer av opartisk karaktär. 

Av de 19 nyhetsartiklarna som analyseras klassificeras tre stycken som partiska, tio som 

opartiska, och sex stycken nyhetsartiklar låter personer med olika utgångspunkter komma till 

tals, vilket gör att dessa klassificeras som både partiska och opartiska. Därmed består SvD:s 

medierapportering till stor del röster som inte är direkt kopplade till det aktuella företaget. I de 

fall då partiska röster lyfts fram vägs även opartiska kommentarer in, vilket kan tyda på att 

tidningen är mån om att bevara objektivitet i rapporteringen. Exempel på då SvD presenterar 

flera olika röster är Fastighets-vd:ar utmanar varandra i jämställdhet (Hugo 2017). Här 

kommer Allbrights vd till tals, men också två andra vd:ar från två olika fastighetsbolag. 

Därmed presenteras infallsvinklar från både ett opartiskt organ och från två partiska bolag. 

Även nyhetsartikeln Sverigefonder ökar i oljebolagen (Tuvhag 2017) väger in såväl partiska 

som opartiska röster. En professor i miljöstrategisk analys, som klassificeras som opartisk, 

kommer till tals, tillsammans med tre personer med olika kopplingar till fondförvaltning. De 

sistnämnda får anses ha en mer partisk ståndpunkt i nyhetsartikeln och därmed finns 

uttalanden från både partiska och opartiska källor. Strukturen på SvD:s nyhetsartiklar 

resulterar därmed i objektiv rapportering.  

 

Analysen visar att av vilka skäl SvD rapporterar om en nyhet varierar under tidsperioden som 

undersökts. Ämnet som rapporteras om varierar i stor grad efter vad som sker i omvärlden. 
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Däremot verkar den bakomliggande katalysatorn till uppkomsten av en nyhetsartikel vara att 

ny information har delgetts. Med andra ord spelar aktualiteten en viktig roll för vad som 

rapporteras om. Två exempel på sådana nyhetsartiklar är Pensionsjättar får svidande kritik för 

bristande hållbarhetsarbete (Tuvhag 2017) och Dags för Sverige och EU att stoppa 

skatteflykten (Svenska Dagbladet 2017). Dessa nyhetsartiklar skrevs som ett resultat av 

nysläppta rapporter från två utomstående parter.  

 

4.4.2 Dagens Nyheter 

 

Analysresultatet av DN:s nyhetsartiklar utifrån av vem, det vill säga vem som kommer till 

tals, skiljer sig från SvD:s. Den senare uppvisar en tydlig trend där opartiska organ kommer 

till tals i majoriteten av fallen. I DN:s nyhetsartiklar finns en motsatt trend, då hälften av 

nyhetsartiklarna enbart har partiska röster som medverkar. Av de återstående nyhetsartiklarna 

innehåller tre både partiska och opartiska röster, medan två bygger på enbart opartiska röster. 

Exempelvis ger artikeln Här satsar H&M på hållbart mode (De la Reguera 2017) vd:n för 

företaget stort utrymme att diskutera och kommentera satsningen som företaget har gjort. Det 

leder till en partisk framställning av bolagets satsning på arbetet kring hållbarhet, då inga 

motröster kommer till tals i nyhetsartikeln. Även i nyhetsartikeln Vi har sett affärsnyttan av 

jämställdheten (Sjödin Öberg 2017) kommer vd:n för företaget som omskrivs till tals och 

berättar om företagets hållbarhetsarbete ur ett positivt och inspirerande perspektiv. Då 

nyhetsartikeln klassificeras som personlig intervju kan det fastslås att nyhetsartikeln i hög 

grad är partisk. Hur DN framställer sina texter visar därmed att de i flera fall enbart låter det 

aktuella företaget komma till tals, vilket resulterar i partiska åsikter. Följaktligen är DN:s 

rapportering i mindre utsträckning objektiv i jämförelse med SvD. 

 

I kategorin av vilka skäl tar DN:s nyhetsartiklar, likt SvD:s, avstamp i tidperiodens aktuella 

ämnen. Under tidsperioden rapporterar DN om olika teman vilket troligtvis speglar den 

dåvarande samhällsdebatten. Vad DN väljer att rapportera om baseras därmed på tid och rum. 

Exempelvis skrivs nyhetsartikeln Systembolaget satsar på hållbart (Lindberg 2018) med 

anledning av ett nyligen framtaget branschinitiativ ihop med leverantörer och producenter 

som ämnar förbättra klimatarbetet. Nyheten baseras på ett aktuellt ämne och är inte slumpartat 

framtagen. Även nyhetsartikeln Finansborgarrådet lovar att bara äta växtbaserat (Ritzén 

2017) har uppkommit med anledning av hållbarhetsfestivalen Stockholm Act. Således baseras 

även denna nyhet på ett då aktuellt ämne. 

 

4.4.3 Dagens ETC 

 

ETC har fyra nyhetsartiklar som enligt vår bedömning är både partiska och opartiska. Utöver 

det är fem stycken endast opartiska och den sista nyhetsartikeln är endast partisk. Det visar på 

att ETC vill bevara objektivitet i sin nyhetsrapportering, genom att låta oberoende röster ta 

plats i rapporteringen. Även strukturen på ETC:s nyhetsartiklar leder till att vi kan konstatera 

att den oberoende parten är viktig för att undvik partiska åsikter. I nyhetsartikeln Bankerna 

bättre på löften – men sämre på att hålla dem (Berglund 2017) har nätverket Fair Finance 

Guide granskat svenska bankers hållbarhetsarbeten och resultatet kommenteras av 

projektledaren i nyhetsartikeln. Texten är ett typiskt exempel på när ETC författar en artikel 

efter granskning av oberoende parter. Ett exempel på när ETC använder sig av både partiska 

och opartiska åsikter är nyhetsartikeln Storföretagens hållbarhetsjobb bromsas av lag 

(Rossetti 2017). Där låter de en expert inom styrelsearbeten, en vd och en doktorand inom 
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civilrätt kommentera huruvida aktiebolagslagen hindrar hållbarhetsredovisning eller inte. I 

nyhetsartikeln är experten och doktoranden opartisk, medan vd:n representerar sitt företag och 

kommenterar därmed troligen i favör för företaget. Det visar att ETC jobbar med att få in 

oberoende röster, alternativt att de oberoende rösterna kombineras med partiska. 

 

I linje med SvD och DN följer ETC:s nyhetsartiklar de trender som fluktuerar i samhället. Av 

vilka skäl ETC rapporterar beror på vad som är aktuellt och ligger på agendan i samhället. 

Exempelvis rapporterar ETC om Fair Finance Guides ifrågasättande av svenska bankers 

hållbarhetsarbete efter en omfattande granskning gjord av organisationen i nyhetsartikeln 

Bankerna bättre på löften - men sämre på att hålla dem (Berglund 2017). Likaså grundar sig 

nyhetsartikeln Skoleverantörerna bryter mot lagen (IPS, Arbetet Global & Flood 2017) i en 

färsk rapport från EU-projektet Change Your Shoes, som visar hur europeiska skomärken 

bryter mot lagen i sitt arbete. Dagens ETC grundar alltså i regel många av sina nyhetsartiklar 

på händelser som sker i nutid, eller på nysläppta rapporter. 

 

4.4.4 Sammanställning och resonemang utifrån tema tre 

 

Vid analysen av vem som kommer till tals i nyhetsartiklarna inkluderar majoriteten av 

nyhetsartiklarna opartiska röster, antingen fristående eller tillsammans med partiska röster. 

Det tyder på att tidningar strävar efter objektivitet i sin rapportering. Främst har ETC och SvD 

en hög frekvens av opartiska röster. DN har fler nyhetsartiklar där endast partiska röster 

kommer till tals, vilket vi ser som ett tecken på att tidningen inte är lika objektiv i sitt sätt att 

rapportera som de två andra tidningarna. Det innebär att medias sätt att kommunicera med 

nätverket över lag är objektivt, vilket visar på karaktären på granskningen.  

 

Analysen av vilka skäl respektive tidning väljer att publicera en nyhetsartikel visar att den 

bakomliggande faktorn verkar vara gemensam hos tidningarna. Samtliga tidningar anpassar i 

hög grad sin rapportering efter samhälleliga debatten. Därmed sätter trender som fluktuerar i 

samhället avtryck i rapporteringen, och tid och rum blir avgörande för vad som ligger på 

agendan hos media. Vi kan med andra ord identifiera aktualiteten som en avgörande för 

uppkomsten av en nyhetsartikel. Således hävdar vi att det går att likna vid ett orsakssamband. 

Analysen visar också hur tidningarna, främst SvD och DN, följer varandra åt i rapporteringen. 

Utifrån detta anser vi att tidningarna delar uppfattning om vad som är av värde att rapportera 

om och vad som med andra ord är på agendan. Det innebär att tid och rum är parametrar för 

vad som skapar en nyhet och blir den bakomliggande faktorn till fenomenet. Det blir 

avgörande för agenda och granskningen.  

  

4.5 Mönster mellan temana 

 

Utöver analysens resultat kring de enskilda kategorierna kan även en relation ses mellan dem. 

I tema ett är majoriteten av nyhetsartiklarna legitimitetsstjälpande. Av dessa 25 

legitimitetsstjälpande nyhetsartiklar berör tolv hållbarhet i allmänhet. De återstående 

nyhetsartiklarna har en jämn spridning mellan resterande kategorier under tema två. Dessutom 

har 60 % av de legitimitetsstjälpande nyhetsartiklarna opartiska röster som kommer till tals. 

De resterande 40 % har till övervägande del både partiska och opartiska röster inkluderade. 

Det visar på att majoriteten av nyhetsartiklarna har opartiska delar i sig. Vidare visar empirin 

att en övervägande del av nyhetsartiklarna som berör hållbarhet i allmänhet inkluderar 

opartiska röster. Utifrån detta kan vi se mönster mellan temana, där legitimitetsstjälpande 
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nyhetsartiklar berör hållbarhet i allmänhet och samtidigt är opartiska. Detta är genomgående 

för hela empirin. Ett exempel är nyhetsartikeln Pensionsbolagen som inte klarar 

hållbarhetskraven (Ankersen 2017) från Dagens ETC, där en opartisk analytiker ger följande 

kommentar:  

 

"Rapporten visar att det är betydligt enklare idag att få ett godkänt betyg i 

hållbarhet än för bara sex – sju år sedan, ändå missar många bolag målet" (ibid). 

 

Ytterligare ett exempel på detta är Pinsam pudel om svarta listorna – SEB (Bratt 2017) från 

SvD där tidningens privatekonomiredaktör kommer till tals och säger följande: 

 

"Fortsätter snårigheten i detta lär sparare som är måna om hållbarhet och etik vilja 

använda det enklaste sättet att bli helt säkra på att pengar inte investeras i etiskt 

tveksamma verksamheter – hålla sig borta från finansbranschen" (ibid). 

 

Privatekonomiredaktören har ett ansvar att förmedla nyheter på ett objektivt sätt. Likaså har 

analytikern ingen koppling till pensionsbolagen, utan kommenterar endast utifrån sin 

expertkunskap inom området. Med grund i detta klassificeras båda rösterna som opartiska. 

Utöver det klassificeras citaten som hållbarhet i allmänhet då de inte benämner något specifikt 

område av hållbarhet utifrån FAR:s kriterier. Slutligen är de av legitimitetsstjälpande karaktär, 

då båda exemplen visar på brister inom områdena som rapporteras om. De två exemplen ovan 

tydliggör hur nyhetsartiklarna över lag kombinerar den legitimitetsstjälpande karaktären med 

att behandla hållbarhet i allmänhet och inkludera opartiska röster. Därmed visar empirin på en 

koppling mellan temana. 



 

 - 33 - 

5 Sammanfattande analys och slutsats 
 

I det avslutande kapitlet av denna uppsats diskuteras analysen och slutsatser kopplat till syftet 

dras. Till en början presenteras en sammanfattande analys där paralleller dras mellan empiri 

och resultat från tidigare forskning. Vi resonerar kring resultatet och relaterar det till idéer 

som introducerats i tidigare delar av uppsatsen. Med grund i detta dras slutsatser för studien 

och vi svarar explicit på syfte och frågeställningar. Sedan presenteras studiens begränsningar 

och svagheter. Avslutningsvis förs ett resonemang vi kring studiens bidrag och förslag till 

vidare forskning ges.   

 

5.1 Kommunikation av hållbarhetsredovisning och - arbete i 
relation till tidigare forskning  

 

Genom sammankoppling av empiri och teoretisk referensram blir det tydligt att en mer 

mångfacetterad bild av fenomenet kan ges med hjälp av de tre temana. Det gör att texterna 

kan tolkas utifrån flera infallsvinklar för att förstå empirin. Temana fungerar därför bra som 

komplement till varandra i studien för att utforska medias roll som kritisk granskare i 

rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete.  

  

Utifrån legitimitetsteorin är det viktigt att uppmärksamma det sociala kontraktet mellan 

företag och dess intressenter. Denna studie fokuserar på hur media kan frambringa det. En 

övervägande del av de nyhetsartiklar som har analyserats är av en legitimitetsstjälpande 

karaktär. Därför kan vi konstatera att det överlag inte stärker företags legitimitet att bli 

omnämnd i media, utan snarare stjälper. Utöver det tenderar vissa företag att återkomma i 

medias rapportering. Exempelvis blir finansbranschen ständigt granskad och utsatt för kritik i 

nyhetsartiklarna och ställs därmed återkommande inför tals. Samtidigt framställer 

bankbranschen sig som att den medvetet arbetar med hållbarhetsfrågor. Det går därmed att 

identifiera att den negativa publiciteten skapar ett ökat behov av att arbeta aktivt med frågan, 

för att bibehålla legitimitet. Detta stärker Wilmshurst och Frost (2000) konstaterande om att 

företag med stor negativ påverkan arbetar mer med hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete. Följaktligen tenderar företag som media ifrågasätter stå i centrum för 

rapportering under längre tidsperioder och inte enbart i en nyhetsartikel. Detta visar på att 

media kritisk granskar de som inte lever upp till sina förväntningar. Tema ett visar därför på 

hur media kritiserar och framställer företag negativt, ofta under längre tidsperioder. I empirin 

kan det tydligt urskiljas att media vinklar nyhetsartiklarna på ett sätt som är negativt, vilket 

kan få betydelse för företags legitimitet.   

  

Enligt Deegan och Unerman (2011) är legitimitetsgap en stor del av legitimitetsteorin och 

något som uppstår när företag misslyckas med att motsvara allmänhetens förväntningar. 

Därav är det av vikt för företag att ständigt anpassa sig efter dessa förväntningar för att uppnå 

och bibehålla legitimitet. Under studien tidsram framgår det att agendan för nyhetsartiklarna 

skiftar. Det kan sannolikt kopplas samman med vad som var aktuellt i samhället då 

nyhetsartiklarna skrevs, vilket speglar allmänhetens intresse där och då. Vidare konstateras att 

majoriteten av nyhetsrapportering är av legitimitetsstjälpande karaktär. Därmed kan vi anta att 

det förekommer många legitimitetsgap i rapporteringen kring hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete, i enighet med Aerts och Cormiers (2009) upptäckter om att media har 

möjlighet att lyfta legitimitetsgap. Att majoriteten av nyhetsartiklarna kan klassificeras som 
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legitimitetsstjälpande till sin karaktär, bekräftar det Strömbäck (2009) framhäver om att media 

har möjlighet att lyfta fram ett företag som inte lever upp till allmänhetens förväntningar. 

Utifrån denna aspekt fyller media rollen som allmänhetens objektiva tolk av 

företagesinformationen då rapporteringen till största del består av legitimitetsstjälpande 

nyheter.  

  

Utifrån MAST är det viktigt att uppmärksamma att vad media skriver om påverkar vad 

allmänheten har åsikter om. Det är media som skapar och filtrerar verkligheten. I teorin 

framgår det tydligt att media har inflytande över dagordningen (Strömbäck 2009) vilket även 

kan utkristalliseras i vår analys. Exempelvis blev en specifik bank utsatt för kritik kring sitt 

hållbarhetsarbete för att sedan återkomma i ytterligare en nyhetsartikel ett tag senare där 

banken försvarade sitt arbete. Genom det kan vi konstatera att medias fokus tas i hänsyn och 

prioriteras av de omskrivna företagen och allmänheten. Här kan vi urskilja medias makt att 

förändra då media i sin granskning påverkar företag att agera. Att media kan vara en 

avgörande katalysator (Islam & Deegan 2010) visas därmed även i empirin. Som framgår av 

empirin ligger hållbarhet i allmänhet högt upp på medias agenda. Det innebär att det är detta 

som läsarna nås av och därmed får kunskap om, vilket bekräftar McCombs (2005) studier om 

agendasättande journalistik. Lika väl speglar medias agenda läsarnas intresseområde. Därmed 

kan vi, med utgångspunkt i vår empiri, utgå från att läsarna inte är lika intresserade av våra 

specifika områden inom hållbarhet.  

 

Resultatet visar att rapporteringen kring hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete 

ofta handlar om återkommande områden och händelser. Det visar på agendasättandet och 

enformigheten i nyhetsartiklarna. Tidningarna tycks även rapportera om samma ämnen på 

liknande sätt, vilket tyder på en viss homogenitet i rapporteringen. Detta bekräftar tidigare 

studier om att medias rapporter tenderar att vara homogena (McCombs 2005). Analysen 

utifrån tema två visar att rapporteringen är både allmän och specifik, vilket visar på en bredd i 

medias rapportering kring hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Med andra ord är 

rapporteringen generell vilket gör att media bidrar med att skapa en generell kunskapsbas i 

samhället.  

  

Utifrån ANT är det betydelsefullt att se till sändare och mottagare i sammanhanget. Det är 

centralt för att kunna se hur kommunikationen mellan olika aktörer ser ut. I studien är media 

en viktig aktör för kommunikationen mellan företag och dess intressenter. Det är i detta 

fall media som kommunicerar ut information om företag. Som framkommer av empirin är 

texterna oftast legitimitetsstjälpande, vilket tyder på att företag inte har kontroll över den 

information som rapporteras. Analysen gör att vi kan urskilja att media och företag inte 

förenas som aktörer. Därmed finns det ingen stabilitet mellan media och företag. Det intygar 

Kastberg och Ek Österbergs (2017) studier om att stabilitetet är beroende av ett framgångsrikt 

nätverk. Även här kan vi se tecken på att media fyller rollen som allmänhetens objektiva tolk 

av företagens information.  

  

Med tanke på den vida spridningen av nyhetsartiklarnas innehåll kan det konstateras att 

tidningarna rapporterar kring komplexa situationer, samt att det är svårt att veta hur 

samhällsdebatten fluktuerar. Det går att uppfatta generella trender i nyhetsartiklarna, men 

innehållet i kommande nyhetsartiklar går aldrig att förutse. Empirin visar att nyhetsartiklarna 

ofta har sitt ursprung i olika händelser såsom nyligen publicerade rapporter eller en viss 

händelse som ägt rum. Genom analysen kan vi skönja konturer av att aktualitet, det vill säga 

tid och rum, är viktiga faktorer för vad som skapar en nyhet. Det kan tänkas vara en anledning 

till att något rapporteras om framför något annat och bidrar med viktiga insikter kring hur 
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media kommunicerar med sitt nätverk. Enligt analysen tar majoriteten av nyhetsartiklarna 

hänsyn till både partiska och opartiska röster. Det kan vara ett tecken på att tidningarna 

arbetar för att anpassa sig till olika läsare och att de värnar om objektivitet i sin rapportering. 

Genom att låta både partiska och opartiska röster komma till tals kan tidningarna lyckas 

tillfredsställa flera olika intressenter och få flera röster hörda. Utifrån detta kan vi urskilja en 

möjlig konflikt mellan att tidningar blir allt mer kommersiella kontra att media har ett ansvar 

att säkerställa kvalité och vara en kritisk granskare i samhället. Det ömsesidiga utbytet mellan 

samhället och media kan ha lett till att media i större utsträckning skriver om vad allmänheten 

efterfrågar. Detta stärker Strömbäcks (2009) upptäckter om att media riskerar att förlora sin 

makt som förmedlare om nyhetsartiklarna inte är berikande och tillfredsställer olika 

intressenter.  Konflikten mellan kommersialisering och kvalitetsjournalistik kan ha en 

inverkan på medias roll som kritisk granskare i rapporteringen kring hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete.  

  

Media är en kritisk granskare i samhället och vi vill hävda att de borde genom sin granskning 

kunna utveckla och driva hållbarhetsredovisningen mot en högre kvalité. Utifrån det 

konstaterar vi att media har ett ansvar att vara delaktig i denna utveckling. Vi kan med hjälp 

av vår empiri urskilja att begreppet hållbarhetsredovisning förekommer minimalt i medias 

rapportering. Dessutom pekar det faktum att sökningen endast genererade 39 analyserbara 

nyhetsartiklar under en ettårsperiod på att medierapporteringen av hållbarhet är lågt 

prioriterad. Sätter vi detta i perspektiv till tidigare forskning som framhäver medias makt att 

påverka (exempelvis Islam & Deegan 2010; McCombs 2005; Aerts & Cormier 

2009) upplever vi vår observation som förvånansvärt. Större delar av empirin tyder på att 

media fungerar som en kritisk granskare. Detta tappar dock sin substans då 

medierapporteringen av hållbarhet är alltför låg.   
       

5.2 Slutsats 

 

Syftet med studien är att utifrån ett intressentperspektiv bidra med kunskap om medias roll 

som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete.  

Genom att anta ett intressentperspektiv, snarare än ett företagsperspektiv, bidrar studien med 

nya insikter kring medierapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 

Studien har konstruerats utifrån tidigare forskning kring begreppet hållbarhet, samt tillämpliga 

teorier för ändamålet. Nedan följer en sammanställning baserat på den tidigare presenterade 

empirin. Här ges explicita svar på frågeställningarna och ett resonemang förs kring 

konsekvenserna som följer av studiens resultat.  

 

Den första slutsatsen berör vad media väljer att rapportera om. Vi kan konstatera att aktualitet 

är avgörande för vad media väljer att kommunicera. Majoriteten av nyhetsartiklarna kan 

kopplas till uppenbara händelser. Därmed kan vi fastslå att vad media kommunicerar är 

beroende av tid och rum. Huruvida nyhetsartiklarna berör hållbarhet i allmänhet, eller ett 

specifikt område av hållbarhet, varierar mellan tidningarna. Däremot kan konstateras att det 

sammantaget rapporteras kring hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete både i allmänna 

och specifika termer. Således kan vi fastslå att vad media väljer att rapportera om baseras på 

aktuella händelser som varierar mellan specifika och allmänna områden kopplat till 

hållbarhet. Media bidrar därför till en bred kunskapsbas i samhället. 

 

Den andra slutsatsen berör hur media väljer att rapportera. Här kan konstateras att tidningar 

överlag värnar om att inkludera opartiska röster i nyhetsartiklar, vilket kan kopplas till 
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tidningars strävan att bibehålla objektivitet för att uppnå och bevara trovärdighet i sin 

rapportering. Genom att låta både partiska och opartiska röster delta i nyhetsartiklar kan 

tidningar nå ut till fler aktörer och ett bredare nätverk. Därigenom kan tidningar tillfredsställa 

olika intressenter. Utöver det kan konstateras att media tenderar att förmedla nyheter relaterat 

till hållbarhetsrapporter och hållbarhetsarbeten på ett kritiskt sätt, som många gånger framstår 

som ogynnsamt för den som blir granskad. Vad som rapporteras är därför negativa nyheter 

kring det omskrivna företaget. Det innebär att det sällan är till fördel för företagen att 

omnämnas i medierapporteringen samt att media och företag inte förenas i rollen som aktörer. 

Vidare kan vi fastslå att olika tidningar rapporterar om samma ämnen på liknande sätt. Under 

den undersökta tidsperioden återkommer liknande områden och händelser, vilket tyder på en 

viss homogenitet i rapporteringen om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete.  

 

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån empirin är att det förekommer relationer mellan 

temana. De nyhetsartiklar som är av legitimitetsstjälpande karaktär inkluderar också opartiska 

röster och berör hållbarhet i allmänhet. Utifrån det kan konstateras att det finns ett samband i 

fenomenet, då det existerar relationer mellan temana. Teorierna som verktyg hjälper till att 

bryta ner fenomenet och ökar förståelsen för det. Således verkar temana inte enbart var och en 

för sig i empirin, utan de kan relateras till varandra för att öka förståelsen för empirin. Den 

insikten gör att vi kan utveckla vår teoretiska modell och slutsatsen bör ses som ett tillägg till 

denna. 

 

En avslutande slutsats för studien grundar sig i skevheten i sökmaterialet. Nyhetsartiklarna 

innehåller till hög grad ordet hållbarhetsarbete och det är endast ett fåtal av nyhetsartiklarna 

som innehåller sökordet hållbarhetsredovisning. I litteraturöversikten är det tydligt att den 

företagsekonomiska forskningen kring hållbarhet till stor del tar avstamp i 

hållbarhetsredovisningen. De vetenskapliga artiklar som berör området är många och täcker 

stora områden. Nyhetsartiklar från dagspress berör dock området i mycket lägre grad. I detta 

forum hamnar snarare hållbarhetsarbete i fokus och blir det som generellt lyfts i debatten. Vi 

ser inga tendenser för att hållbarhetsredovisning omnämns nämnvärt i några sammanhang. 

Exempelvis finns inga tecken på att media skriver mer om hållbarhetsredovisning när 

hållbarhetsrapporter från företag släpps, vilket annars kan tänkas ge upphov till material att 

skriva om. Av vilka skäl nyhetsartiklarna skrivs bygger snarare på rapporter framtagna av 

externa aktörer och inte på information framtaget direkt av företag. Media studeras i denna 

studie som en intressent av företag och dess hållbarhetsredovisning, eftersom media är en 

viktig mellanhand för företag och andra intressenter. Trots det verkar intresset för 

hållbarhetsredovisning i media vara svagt. Detta visar på att hållbarhetsredovisning ligger 

långt ner på agendan i media, trots att forskningen belyser dess vikt.  

 

Med ovan resonemang i åtanke är det svårt att fullt ut kunna dra några adekvata slutsatser om 

kommunikationen av hållbarhetsredovisning i media. Tidigare slutsatser kan enbart relateras 

till kommunikationen kring hållbarhetsarbete. Däremot kan vi med hjälp av resultatet peka på 

bristen av hållbarhetsredovisning i nyhetsflödet. Dessutom kan konstateras att 

medierapporteringen av hållbarhet är lågt prioriterad på grund av att det endast förekommer 

39 sökträffar.  Studien har visat att tidningar oftast skriver om det som läsarna är intresserade 

av. Därför kan det även ifrågasättas hur stort intresset för hållbarhetsredovisning är i 

samhället. Media sätter agendan för samhället och det förvånar oss därför att media prioriterar 

ämnet så lågt i sin rapportering. En möjlig anledning till det kan vara konflikten mellan 

kommersialisering och kvalitetsjournalistik som kan ha en negativ effekt på 

medierapporteringen av hållbarhet, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt i utvecklingen av 

företags hållbarhetsredovisningar. Då media är en kritisk granskare borde de kunna driva 
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hållbarhetsredovisningen framåt mot en högre kvalité. Vår empiri visar på att detta i teorin 

kan vara möjligt då medierapporteringen i stora drag är legitimitetsstjälpande. Empirin visar 

således på att media fyller sin roll som kritisk granskare i rapporteringen av 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Dock visar även studien på att medias 

rapportering kring hållbarhet generellt är knapp, vilket gör att de inte fullt ut kan axla rollen 

som drivande i att föra hållbarhetsredovisningen mot en högre kvalité. Därmed kan vi påvisa 

att medias roll som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete i nuläget är försumbar.  

 

5.3 Studiens begränsningar 

 

Studien har begränsats av både praktiska och teoretiska skäl. En praktisk begränsning i 

studien är att de nyhetsartiklar som analyseras publicerats under en begränsad tidsperiod på ett 

år. Vi kan därför endast konstatera vad och hur media rapporterat om hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete under den specifika tidsperioden. Huruvida resultatet hade blivit 

likadant eller annorlunda vid val av annan eller längre tidsperiod är svårt att spekulera i. 

Därmed kan resultatet inte generaliseras till kontexter utanför denna studie.  

 

En annan praktisk begränsning är att sökorden som använts reducerats till 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. På grund av dessa exklusionsmarkörer kan 

relevanta nyhetsartiklar ha hamnat utanför undersökningen. Vidare är sökträffarna på 

respektive sökord ojämnt fördelade. Majoriteten av nyhetsartiklarna som genererades av 

sökningen inkluderade ordet hållbarhetsarbete. Endast ett fåtal nyhetsartiklar som genererades 

innehöll ordet hållbarhetsredovisning. Därmed handlar vår studie mer om 

medierapporteringen av hållbarhetsarbete snarare än om rapporteringen av både 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Det kan vara ett tecken på att rapporteringen av 

hållbarhetsredovisning i media är begränsad. Duff (2015) konstaterar att 

hållbarhetsredovisning är ett viktigt verktyg för att uppnå legitimitet. De begränsade antal 

sökträffar som genererades av sökordet hållbarhetsredovisning gör dock att vi ifrågasätter 

effektiviteten av att använda hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att öka företags 

legitimitet.  

 

Vad gäller den teoretiska mättnaden i studien kan denna ha begränsats både av tidsperioden 

och av sökorden. En längre tidsperiod och fler sökord hade kunnat resultera i ett mer 

omfattande undersökningsmaterial. Med tanke på de tydliga trender som kan identifieras 

anser vi dock att den teoretiska mättnaden är ändamålsenlig och tillräcklig för att kunna dra 

adekvata slutsatser. Ytterligare nyhetsartiklar hade därmed inte haft någon avgörande 

påverkan på slutgiltiga resultatet.   

 

Vidare grundar sig analysen på subjektiva bedömningar. Trots försök att bibehålla objektivitet 

är det svårt att undvika en subjektiv prägel i denna typ av studie. Det är något vi inser och är 

ödmjuka inför. Exempelvis är analysen av legitimitet i en nyhetsartikel en bedömning utifrån 

våra egna referensramar. I ett flertal av fallen grundas bedömningen på ett helhetsintryck, 

vilket gör den aningen vag i jämförelse med vår kategorisering utifrån tema två, där 

kategorierna förekommer explicit i texterna. Det är också ett faktum att samtliga 

nyhetsartiklar och innehållet i dem har påverkats av skribenten. Följaktligen är det svårt att 

hävda att nyhetsartiklarna är helt objektiva då de präglas av journalisten, men även av 

tidningens profil och inriktning.  
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Slutligen finns en utmaning med att använda ANT för tema tre i studien. Teorin är komplex 

och torde kräva ett längre tidsspann för att till fullo bli tillämpbar. Då det som är mest 

karaktäristiskt för teorin är att aktörer och åtgärder som ägt rum under en längre period 

undersöks, blir studiens analysmaterial för snävt för att kunna nyttja teorin till fullo. Teorin 

kräver även en mer ingående presentation för att kunna bidra till full förståelse kring det 

sociala samspelet i vår studie. Vi anser dock ändå att teorin är värdefull att applicera på 

studien, om än i en förenklad form. ANT ger möjlighet att analysera hur media väljer att 

kommunicera med sitt nätverk och därmed rapportera om hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete, vilket är av värde för studiens syfte. Frågorna av vem och av vilka skäl 

bidrar till insikter inom detta område. Av dessa skäl inkluderas teorin i studien trots det 

relativt smala användningsområdet av den. Vi vill återigen trycka på det faktum att teorierna 

inte tillämpas för att förklara empirin, utan endast för att stärka analysen. Det upplever vi att 

ANT gör.  

 

5.4 Studiens bidrag 

 

Syftet med studien är att utifrån ett intressentperspektiv bidra med kunskap om medias roll 

som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. 

Studien bidrar med en ny infallsvinkel inom området då den antar ett intressentperspektiv och 

sätter media i fokus i en innehållsanalys av dagspress. Genom att koda nyhetsartiklarna och 

dra slutsatser kring hur och vad media kommunicerar om hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete ger studien ökad förståelse för medias roll som kritisk granskare. Studien 

bidrar med kunskap om medias kommunikation avseende företags hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete, samt intressenters inflytande på detsamma. Media har en stark maktposition 

genom sin roll som informationskälla mellan allmänheten och företag. Vår studie bidrar med 

kunskap om hur media skapar och filtrerar verkligheten, samt om med vilken information de 

bemöter existerande förväntningar i samhället. Utöver det bidrar studien med en utveckling av 

den teoretiska modellen genom nya insikter om teorierna. Genom modellen tillämpas inte 

bara teorierna, de utvecklas också genom identifiering av sambandet mellan dem. 

 

Media är en viktig intressent och ofta en primär källa för information. Därför är det relevant 

att utgå från ett medieperspektiv i studien. Insikter från medieperspektivet kan bidra med 

kunskap om vad människor i samhället vet om företags arbete med hållbarhet, samt om vad 

företag väljer att jobba aktivt med. De slutsatser vi kommer fram till bidrar till en ökad 

förståelse om medias roll som kritisk granskare i rapporteringen av hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsarbete. En slutsats är att nyhetsartiklarna i hög grad är av negativ karaktär för 

det omskrivna företaget. Studien ger därmed läsaren kunskap om den höga grad av 

ifrågasättande som existerar kring hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Huruvida 

detta är ett tecken på att företag brister i nyttjandet av hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsarbete som ett verktyg för att uppnå legitimitet, eller om media kommunicerar 

informationen på ett bristfälligt sätt lämnar vi osagt. Det är ett område för vidare studier.  

 

En värdefull observation att lyfta är det låga antal nyhetsartiklar som faktiskt berör 

hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Före studien förväntade vi oss att ämnet skulle 

förekomma i stor utsträckning, eftersom ämnet är högaktuellt. Att sökningen därför bara 

generade 39 analyserbara träffar var förvånansvärt. Ett sådant aktuellt och viktigt ämne i 

samhället bör få mer utrymme i media. Att så inte är fallet vittnar om att medierapporteringen 

av hållbarhet är försumbar och att samhällets fokus och prioriteringar för frågor kopplade till 

området saknas. Denna iakttagelse underbygger studiens relevans ytterligare. 
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5.5 Förslag till vidare studier 

 

Hållbarhetsområdet är ett viktigt område och det är av yttersta vikt att forskningen fortgår. 

Eftersom studien rymmer begränsningar öppnar den upp för vidare studier. Exempelvis kan 

en longitudinell studie bidra med nya insikter kring området. Med hjälp av en sådan studie 

kan forskarna visa på hur området har utvecklats under ett längre tidsspann. Det kan skapa 

förutsättningar för att dra slutsatser kring hur medias roll som kritisk granskare har skiftat 

över tid, vilket kan användas i framtida utveckling av området. Ett möjligt utfall av en sådan 

studie skulle kunna påvisa hur området kring och tillämpningen av hållbarhet har ökat i 

aktualitet bland både allmänheten och företag. Likaså kan en studie som inkluderar fler 

tidningar, och/eller fler sökord, ge forskningen en större vidd. En sådan studie skulle kunna 

stärka resultatet från vår studie ytterligare. Vidare krävs fortsatt forskning om sambandet 

mellan en ökad grad av medierapportering av hållbarhetsredovisning och ökad kvalité på 

företags hållbarhetsredovisningar. Vi kan i denna studie inte dra slutsatser kring detta 

samband, men vi kan påvisa förekomsten av det. 
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gsfulla 

invester

ingar 

på 

Nordea 

och 

Fair 

Finance 

Guide 

(inform

erar om 

undersö

knings 

resultat

). 

 

En 

partisk 

och en 

opartisk

.  

Nordea får 

näst sämst 

betyg när 

organisati

onen Fair 

Finance 

Guide 

granskar 

svenska 

bankers 

hållbarhets

arbete 

 

”Nordea får 

näst sämst 

betyg när 

organisatio

nen Fair 

Finance 

Guide 

granskar 

svenska 

bankers 

hållbarhets

arbete” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

Banker. Artikel. 

DagensE

TC 

 

Bankerna 

bättre på 

löften – 

men sämre 

på att 

Stjälpande. 

 

Helhetsbild, 

ifrågasätter 

bankers 

Miljö, 

mänskli

ga 

rättighe

ter och 

Projektl

edare 

Fair 

Finance 

guide.  

Fair 

Finance 

Guide har 

granskat 

svenska 

”De 

svenska 

bankerna 

blir bättre 

och bättre 

Banker. Artikel. 
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hålla dem. arbete med 

hållbarhet.  

 

motver

kande 

av 

korrupti

on. 

 

En 

opartisk

. 

bankers 

hållbarhets

arbete, 

vilket 

ifrågasätts.  

 

på att sätta 

upp 

riktlinjer 

för sitt 

hållbarhets

arbete. Men 

de är 

fortfarande 

dåliga på 

att leva upp 

till dem” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

Svenska 

Dagbladet 

Ny kritik 

mot 

Nordea: 

dåligt i 

klimatansv

ar. 

Stjälpande. 

 

Helhetsbild 

över 

bankerna, 

med fokus 

på de som 

presterat 

sämst.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

Projektl

edare 

Fair 

Finance 

guide. 

 

En 

opartisk

.  

Fair 

Finance 

Guide har 

granskat 

svenska 

bankers 

hållbarhets

arbete, 

vilket 

ifrågasätts.  

 

”Nordea 

syns 

mycket i 

debatten 

kring 

hållbarhet. 

Men om 

man tittar 

på deras 

strukturera

de arbete är 

det svårt att 

hitta tydliga 

riktlinjer” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

Banker. Artikel. 

Svenska 

Dagbladet 

 

Strunta i 

hållbarhet 

lån från 

framtiden. 

Stjälpande. 

 

Konstaterar 

att företag 

måste börja 

ta ansvar 

och 

investera 

klokt.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

Reporte

r på 

SvD 

Närings

liv. 

 

En 

opartisk

. 

Ifrågasätta 

prioriterin

gar och 

varför 

hållbarhet 

inte ligger 

högre upp 

på 

agendan 

för 

svenska 

pensionsb

olag 

”Vi är bra 

på att 

berätta om 

hur bra vi 

är. När det 

gäller det 

faktiska 

hållbarhets

arbetet - 

som per 

definition 

måste vara 

långsiktigt - 

visar 

studier 

snarare på 

allvarliga 

brister hos 

våra 

Pension

sbolag. 

Kommentar. 



 

 - 7 - 

svenska 

bolag. En 

studie som 

Handelshög

skolan 

presenterad

e i 

september 

visade till 

exempel att 

bara 7 av 

88 

granskade 

svenska 

börsbolag 

hade 

långsiktiga 

hållbarhets

mål. Det är 

mindre än 

var tolfte 

bolag” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

Svenska 

Dagbladet 

 

Rött ljus 

för 

pensionsjä

ttars 

arbete 

med 

hållbarhet

. 

    Ej relevant 

för vårt 

syfte. 

 

  

Svenska 

Dagbladet 

 

Rött ljus 

för 

pensionsjä

ttars 

arbete 

med 

hållbarhet

. 

    Ej relevant 

för vårt 

syfte. 

 

  

Svenska 

Dagbladet 

 

Pensionjät

tar får 

svidande 

kritik för 

bristande 

hållbarhet

sarbete. 

Stjälpande.  

Ifrågasätter 

pensionbola

gs 

hållbarhetsa

rbeten.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

Analyti

ker på 

Söderb

erg och 

Partner

s som 

tagit 

fram 

undersö

En ny 

rapport har 

visat på att 

pensionsb

olag 

lägger 

hållbarhet 

långt ner 

på 

”Enligt 

rapporten 

saknas 

hållbarhets

kompetens 

i 8 av 10 

styrelser 

som 

pensionsbol

Pension

sbolag. 

Artikel. 
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kningen

. 

 

En 

opartisk 

agendan.  agen har 

nominerat. 

I många 

styrelser 

finns det 

inte en 

enda 

ledamot 

med uttalad 

erfarenhet 

eller 

kompetens 

inom 

hållbarhet, 

såsom 

utbildning 

eller 

arbetserfare

nhet av 

hållbarhetsf

rågor” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

Svenska 

Dagbladet 

 

Ny studie: 

Hållbara 

företag 

ger bättre 

vinster. 

Neutralt. 

 

Konstaterar 

mer hur det 

ser ut, utan 

att lyfta 

eller sänka 

någon/t.  

Hålbarh

et i 

allmänh

et. 

Norden

ansvari

g för 

hållbar

het på 

BCG. 

 

En 

opartisk

. 

Lyfter en 

ny studie 

ifrån 

Boston 

consulting 

group som 

visar på att 

hållbara 

företag ger 

bättre 

vinster 

”Att 

förbättra 

världen och 

tjäna 

pengar går 

hand i hand 

för världens 

största 

företag. 

Bolagen 

som jobbar 

bäst med 

hållbarhet 

har högre 

vinstmargin

aler” 

(neutralt 

pga bolag i 

allmänhet). 

Företag

. 

Artikel. 

Svenska 

Dagbladet 

 

Sverigefon

der ökar i 

oljebolag. 

Stjälpande. 

 

Lyfter 

agerande 

ifrån fonder 

som går 

emot Paris-

Miljö. En 

profess

or i 

miljöstr

ategisk 

analys 

på 

SvD har 

jämfört 

dagens 

aktieägand

e med det 

vid 

utgången 

”Jag tycker 

att det är 

väldigt 

märkligt 

och 

anmärkning

svärt. Vi 

Fondför

valtare. 

Artikel. 
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avtalet, ökar 

ägandet i 

Lundin 

Petroleum = 

olja 

KTH, 

en 

förvalta

re av 

Swedba

nk 

Robur, 

en chef 

för 

ägarstyr

ning, 

Swedba

nk 

Robur, 

en chef 

för 

ansvars

fulla 

invester

ingar 

på 

Nordea. 

 

En 

opartisk 

och tre 

partiska

. 

av 2015 

med hjälp 

av 

analysverk

tyget 

Holdings 

och sett att 

fondförval

tae köper 

mer än 

säljer 

aktier i 

oljebolag.  

behöver 

avveckla 

fossila 

bränslen, 

och att gå 

in i den här 

typen av 

verksamhet 

känns som 

dåliga 

affärer” 

(MAST, 

miljö).  

DagensE

TC 

Medvetna 

val i 

butiken 

kan 

minska 

världens 

fattigdom. 

Neutral. 

 

Undervisan

de och 

upplysande.  

Respekt 

för 

mänskli

ga 

rättighe

ter. 

Komm

unikati

onschef 

för 

Fairtrad

e 

Sverige

, miljö-

,kvalite

tes-, 

och 

hållbar

hetssch

ef på 

Bergen

dahls; 

hållbar

hetsans

varig 

på Lidl; 

hållbar

htsansv

Ta upp 

debatten 

kring 

konsument

ers 

konsumtio

nsvanor.  

”Att utrota 

fattigdom 

handlar 

om 

gemensam

ma krafter. 

Det handlar 

bland annat 

om att 

främja 

rättvis 

handel med 

goda 

arbetsförhål

landen 

och med 

respekt för 

mänskliga 

rättigheter”. 

(neutral, 

informeran

de). 

Privatp

ersoner. 

Debattartikel. 
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arig 

ICA; 

hållbar

hetsans

varig 

Coop; 

hållbarj

etschef, 

Axfood

.  

 

En 

opartisk 

och 

fem 

partiska

. 

 

Svenska 

Dagbladet 

 

Börsbolag

ens 

hållbarhet

sarbete 

visar 

”nedslåen

de” 

resultat. 

    Ej relevant 

för vårt 

syfte. 

 

  

Svenska 

Dagbladet 

 

Hållbarhet 

mest 

”snack” – 

här är 

börsbolag

en som är 

sämst. 

Stjälpande. 

 

Pekar ut 

företag som 

inte 

uppfyller 

kriterier.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

En 

profess

or som 

är  

ansvari

g för 

studien. 

 

En 

opartisk

. 

Ny 

forskning 

riktar 

skarp 

kritik mot 

de svenska 

börsbolage

ns 

hållbarhets

arbete. 

Särskilt 

finans- 

och 

spelbolag 

visar 

brister, 

enligt en 

omfattand

e studie 

från 

forskare 

på 

Handelshö

gskolan. 

Samtidigt 

”Hela 83 

procent av 

de 

granskade 

bolagen 

pratar mer 

generellt 

om 

hållbarhet 

än konkret 

om vad de 

faktisk gör 

i sina 

hållbarhetsr

apporter. 

Och det 

tyder på att 

de sysslar 

med just 

greenwashi

ng, enligt 

studien, 

som har 

granskat all 

offentlig 

Finansb

ransche

n och 

företag. 

Artikel. 
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har bara 7 

av 88 

granskade 

börsbolag 

långsiktiga 

mål 

kommunika

tion från 

företagen 

inom 

hållbarhet” 

(legitimitet

stjälpande). 

”Hållbarhet 

mest 

”snack” – 

här är 

börsbolage

n som är 

sämst” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

DagensE

TC 

Vår tids 

största 

miljöhot 

kommer 

inte att 

lösas av 

några 

vattenflask

or. 

Stjälpande.  

 

Kritiserar 

företag och 

dess 

greenwashi

ng. 

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

En 

journali

st. 

 

En 

opartisk

.  

Skapa 

debatt 

kring 

företags 

hållbarhets

arbeten 

och 

greenwash

ing.  

”Sällan 

bedriver 

bolagen 

hållbarhets

arbete som 

kostar 

pengar. I 

stället 

handlar 

mycket av 

hållbarhets

arbetet om 

att göra 

olika typer 

av 

effektiviser

ingar som 

också är 

lönsamma 

för 

företaget” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

”Frågan är 

vilket som 

är värst, att 

framställa 

normal 

anständighe

t som en 

hjälteinsats, 

eller att 

Företag

. 

Debattartikel. 
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ägna sig åt 

storytelling 

utan 

substans” 

(legitimitet

stjälpande). 

Svenska 

Dagbladet 

 

Bolagsrap

porter ger 

ingen 

garanti för 

verklig 

hållbarhet

. 

Neutralt. 

Bollar både 

förbättringa

r och 

bristande 

delar, utan 

att försöka 

påverka 

uppfattning

en/legitimit

eten.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

En 

docent i 

företags

ekonom

i vid 

Lunds 

universi

tet. 

 

En 

opartisk

. 

Ny 

forskning 

visar på att 

det finns 

en hel del 

brister i 

företags 

hållbarhets

arbeten, 

men det 

har även 

skett 

mycket 

förbättring

.   

”Många har 

varit ute i 

skandaler, 

men också 

lärt sig 

mycket av 

det. Och 

kritiken har 

varit en 

drivkraft i 

utvecklings

arbetet, helt 

klart, säger 

hon. Att 

döma av 

Arvidssons 

omfattande 

studie har 

hållbarhet 

kommit 

betydligt 

högre på 

agendan de 

senaste 

åren” 

(legitimitet

esstärkande

). 

”Vi läser en 

rapport där 

företagen 

säger hur 

de arbetar, 

men vi vet 

inte hur det 

ser ut i 

praktiken, 

säger hon.  

Och här 

kommer vi 

till 

svagheterna 

i 

rapporterin

Företag

. 

Artikel. 
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gen. Ett 

stort 

problem är 

bristen på 

jämförbarh

et, 

poängterar 

Susanne 

Arvidsson. 

Det gäller 

både 

mellan 

företag och 

inom 

samma 

företag 

över tid” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

Svenska 

Dagbladet 

 

Ericsson 

rensar ut 

anställda - 

flera fall 

korruption

srelaterade 

Stjälpande. 

Helhetsbild

en.  

Motver

kande 

av 

korrupti

on. 

Börje 

Ekholm

, VD på 

Ericsso

n.   

 

Partisk  

Uppdatera

r angående 

pågående 

utredning 

om 

korruption 

på 

Ericsson, 

hur många 

anställda 

har sagt 

upp 

sig/blivit 

uppsagda 

på grund 

av detta.  

-I Ericssons 

hållbarhetsr

edovisning 

framgår att 

en tredjedel 

av fallen är 

korruptions

relaterade 

(MAST och 

legitimitets

stjälpande).  

Företag

. 

Artikel. 

DagensE

TC 

 

"Etiska" 

fonder 

satsar på 

olja. 

Stjälpande. 

 

Det påstås 

att man kan 

inte lita på 

att det man 

investerar i 

är etiskt då 

det saknas 

en 

gemensam 

definition. 

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

En 

spareko

nom på 

Avanza

. 

 

En 

partisk 

Reportage. ”Men 

någon 

vedertagen 

definition 

av vad som 

går under 

begreppen 

etiskt och 

hållbart 

finns inte” 

(legitimitet

stjälpande). 

Fondför

valtare. 

Artikel. 

DagensE

TC 

Costa 

Rica först 

Stärkande. 

 

Miljö. Dagens 

ETC.  

Nyhet - 

först med 

”Landet har 

satsat stort 

Nation. Artikel. 
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 med 

plastförbu

d. 

Ger positiv 

bild av 

Costa Rica. 

 

En 

opartisk

. 

plastförbu

d. 

på 

hållbarhets

arbete och 

bland annat 

återplantera

t skog, 

vilket ökat 

skogsareale

n från 26 

till 52 

procent på 

drygt 30 

år” (MAST 

Miljö). 

Dagens 

Nyheter 

Här satsar 

H&M på 

hållbart 

mode. 

Stärkande. 

Bra för 

HM, PR. 

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

 

VD för 

H&M. 

 

  En 

partisk. 

Reportage 

om nytt 

koncept 

inom 

H&M. 

”Hållbarhet 

syftar ju 

dels på 

hållbarhete

n i plaggen, 

men också 

på vårt 

hållbarhets

arbete. Vi 

ligger 

väldigt 

långt 

framme och 

har 

fått många 

erkännande

n som ett 

av världens 

mest 

hållbara 

företag, 

både socialt 

och 

miljömässi

gt”(hållbar

het). 

 

Företag

. 

Artikel. 

Dagens 

Nyheter 

Finansbor

garrådet 

lovar att 

bara äta 

växtbasera

t. 

Neutral. 

 

Ett 

reportage 

om 

Hållbarhetsf

estivalen 

Stockholm 

Act.  

Miljö. En 

sociald

emokra

t, en 

privatp

erson, 

en 

journali

st.  

Reportage 

från 

Hållbarhet

sfestivalen 

Stockholm 

Act. 

”Jag tycker 

att alla 

stockholma

re 

ska gora 

nagonting 

for att ta ett 

steg 

narmare 

Event. Artikel. 
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Två 

partiska 

och en 

opartisk

. 

 

 

 

hallbarhet 

for 

klimatets 

skull” 

(miljö 

MAST).  

 

DagensE

TC 

 

Storföreta

gens 

hållbarhet

sjobb 

bromsas 

av lag. 

Stjälpande. 

 

Ifrågasätter 

huruvida 

lagen 

hindrar 

hållbarhetsr

edovisning.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

Kunnig 

inom 

styrelse

arbeten, 

VD, 

doktora

n. 

 

Två 

opartisk

a och 

en 

partisk.  

Ifrågasätte

r lagen 

och dess 

eventuella 

begränsnin

g av 

företags 

utveckling 

av 

hållbarhets

arbeten. 

”Hon 

menar att 

aktiebolags

lagen tolkas 

för snävt av 

storbolagen

s jurister, 

som ofta 

avråder 

från att 

skriva in 

mål för till 

exempel 

klimatarbet

e, 

antikorrupti

on och 

social 

hållbarhet i 

viktiga 

styrdokume

nt” 

(hållbarhet 

i 

allmänhet). 

”Stora 

svenska 

företag 

avråds av 

sina jurister 

från att 

skriva in 

hållbarhets

mål i 

viktiga 

styrdokume

nt. Det 

menar 

styrelseprof

fset Sussi 

Kvart som 

Aktiebo

lagslag

en. 

Artikel. 
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efterlyser 

ett 

förtydligan

de av 

aktiebolags

lagen.  

Men det är 

snarare 

revisorerna

s rädsla för 

aktieägarna 

som gör att 

lagen tolkas 

för snävt, 

menar 

andra”(legit

imitetstjälp

ande). 

Dagens 

Nyheter 

 

Kapitalma

rknaderna 

måste 

mobilisera

s i 

klimatarbe

tet. 

Stjälpande. 

 

Resurserna 

finns på 

kapitalmark

naden, den 

måste ta sitt 

ansvar och 

agera. 

Miljö. En 

meteor

olog, 

partner 

Entropi

cs 

asset 

manage

ment 

och 

egenför

etagare, 

styrelse

arbetare

samt en 

tidigare 

finansm

arknads

ministe

r. 

 

Två 

opartisk

a.  

 

Vill lyfta 

diskussion

en och 

möjlighete

n till 

"katastrofo

bligationer

" i 

framtiden 

för att 

säkra sig 

mot 

framtida 

kostnader 

som 

uppstår 

pga 

klimatförä

ndringar 

”Ska 

Sverige 

fortsätta 

vara ett 

föregångsla

nd i 

omställning

en till ett 

hållbart 

samhälle så 

måste 

vi lägga 

mer vikt 

vid 

möjligheten 

att utnyttja 

kapitalmark

naden 

som ett 

verktyg for 

omställning 

” 

(legimititet

sstjälpande)

. 

”Det kräver 

självfallet 

att 

branschen 

själv tar ett 

större 

ansvar. 

Finansb

ransche

n. 

Debattartikel. 
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Men det 

krävs också 

ett ökat 

politiskt 

och allmänt 

intresse dar 

man ställer 

krav på 

marknadsa

ktörer som 

skapar 

förutsattnin

gar för 

en ökad 

användning 

av 

finansiella 

instrument i 

hållbarhets

arbete” 

(legitimitet

esstjälpand

e). 

 

Svenska 

Dagbladet 

 

Pinsam 

pudel om 

svarta 

listorna, 

SEB. 

Stjälpande. 

 

Lyfter fram 

SEB's 

misslyckade 

svarta lista 

och 

ifrågasätter 

branschen i 

sin helhet.   

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

Private

konomi

redaktö

r på 

SvD. 

 

En 

opartisk

.  

Väcker 

debatt 

kring 

SEB's 

svarta lista 

som drogs 

tillbaka 

och 

ifrågasätte

r i och 

med bland 

annat det, 

finansbran

schen.  

”Det 

strösslas 

friskt med 

ord som 

"hållbar" 

och "etisk" 

i 

information

smaterial 

och 

marknadsfö

ring. Därför 

blir det 

förstås 

också 

pinsamt när 

man som 

SEB ena 

dagen 

trumpetar 

ut en svart 

lista - som 

man andra 

dagen 

ängsligt 

drar in” 

Finansb

ransche

n. 

Kommentar. 
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(legitimitet

sstjälpande, 

SEB). 

”Fortsätter 

snårigheten 

i detta lär 

sparare som 

är måna om 

hållbarhet 

och etik 

vilja 

använda det 

enklaste 

sättet att bli 

helt säkra 

på att 

pengar inte 

investeras i 

etiskt 

tveksamma 

verksamhet

er - hålla 

sig borta 

från 

finansbrans

chen” 

(legitimitet

stjälpande, 

finansbrans

chen). 

Svenska 

Dagbladet 

 

Fonder 

måste 

redovisa 

arbete för 

hållbarhet

. 

    Ej relevant 

för vårt 

syfte. 

 

  

Svenska 

Dagbladet 

 

Krav på 

visad 

hållbarhet

. 

Neutral.  

 

Endast 

information

, inget 

ställningsta

gande.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

 

En 

journali

st och 

en 

finansm

arknads

ministe

r.  

 

En 

partisk 

och en 

opartisk

.  

Regeringe

n vill 

lagstadga 

ett krav på 

fonder att 

de måste 

redovisa 

sitt 

hållbarhets

arbete. 

”Syftet är 

att det blir 

tydligt 

vilka 

fonder som 

är bäst på 

miljöfrågor, 

sociala 

förhållande

n, 

mänskliga 

rättigheter 

och 

korruptions

Fondför

valtnin

g.  

Artikel. 
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frågor” 

(MAST).  

Svenska 

Dagbladet 

 

Jag fick 

inte hela 

bilden av 

Allra. 

Neutral.  

 

Personlig 

intervju, 

Ebbas 

åsikter. 

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

Mångsy

sslare. 

 

En 

partisk. 

Intervju 

kring 

karriären 

för Ebba 

Lindsö. 

 Personl

ig 

intervju

.  

Personlig 

intervju.  

 

Dagens 

Nyheter 

 

Regeringe

n tar strid 

mot 

mikroplast

en. 

Neutral.  Miljö.  Miljöm

inister 

och 

bistånd

sminist

er. 

 

Två 

partiska

.   

Tar upp en 

av 

fokusfrågo

rna vid 

internation

ella 

hanvskonf

erensen 

som 

Sverige 

tagit 

initiativ 

till 

tillsamma

ns med 

FIJI.  

”Lövin 

konstaterar 

att medan 

mycket 

hållbarhets

arbete på 

andra 

områden 

tagit kliv 

framåt har 

för lite 

gjorts för 

världshave

n när det 

gäller 

att 

motverka 

nedskräpni

ng, 

utfiskning 

och 

utsläpp” 

(miljö). 

Natur 

och 

miljö. 

Artikel. 

Dagens 

Nyheter 

 

Mossig 

svensk 

aktiebolag

slag 

hindrar 

hållbarhet

såtagande

n. 

Stjälpande. 

 

Kritiserar 

ABL då den 

är föråldrad.  

Hållbar

het i 

allmänh

et. 

En 

professi

onell 

styrelse

ledamo

som är 

verksa

m i 

DGC 

One. 

 

En 

partisk.  

Det nya 

kravet på 

att 

hållbarhets

redovisa 

krockar 

med 

aktiebolag

slagen. 

Lyfta 

debatt 

kring detta 

”Att 

aktiebolags

lagen ar 

2017 kan 

tolkas pa 

detta satt 

visar att 

den ar 

foraldrad! 

Hur kan ett 

bolag som 

inte agerar 

ansvarsfullt 

overhuvudt

aget 

tro att det 

gar att 

overleva i 

denna 

Aktiebo

lagslag

en. 

 

Debattartikel. 
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genomlysta 

och globala 

varld? Att 

aktiebolags

lagen 

oppnar for 

en tolkning 

dar vinst 

och ansvar 

star i 

motsatsstall

ning till 

varandra 

haller inte 

langre. 

Fran och 

med i ar ar 

alla stora 

bolag 

skyldiga att 

arligen 

redovisa 

sitt 

hallbarhets

arbete. 

Att da 

avrada 

bolag fran 

att skriva in 

hallbarhet i 

bolagsordni

ngen 

framstar 

som en 

orimlig 

paradox” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

 

Svenska 

Dagbladet 

 

Grönt ljus 

på Gröna 

Lund. 

Stärkande. 

 

Visar på 

Gröna 

Lunds 

förbättrings

arbete.  

Miljö.  En 

enerjiin

genjör 

och en 

projektl

edare. 

 

Två 

partiska

.  

Vill 

uppmärksa

mma 

Gröna 

Lunds 

satsning 

på 

hållbarhets

arbete. 

”Över 17 

000 

glödlampor 

på Gröna 

Lund ska 

bytas till 

lågenergialt

ernativ. 

Genom den 

omfattande 

Företag

. 

Artikel. 
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åtgärden 

sparar 

nöjesfältet 

miljö, 

personal 

och 

pengar” 

(miljö). 

 

”Bytena är 

en del av 

vårt stora 

hållbarhets

arbete 

vilket 

dessutom 

resulterat i 

en halverad 

energi- och 

underhållsk

ostnad för 

belysninge

n i vår 

park” 

(legitimitet

sstärkande). 

Dagens 

Nyheter 

 

Ny 

rapport: 

Bankerna 

tog inte 

sitt 

ansvar. 

Stjälpande.  

 

Helhetsbild, 

de kritiserar 

banker och 

Lundin 

Petroleum. 

Oberoende 

organ har 

tagit fram 

rapporten.  

Mänskli

ga 

rättighe

ter.  

Fair 

Finance 

Guide, 

en 

rapportf

örfattar

e, och 

ansvari

g för 

ägarstyr

ning på 

SEB:s 

fondbol

ag. 

 

En 

partisk 

och två 

opartisk

a.  

 

 En 

rapport 

från 

Swedwatc

h och Fair 

Finance 

Guide om 

Svenska 

banker och 

AP-

fondernas 

ägande i 

och 

därmed 

deltagande 

i Lundin 

Petroleum

s aktivitet 

i Sudan får 

skarp 

kritik pga 

brott mot 

mänskliga 

rättigheter. 

”Alla 

företag har 

ett ansvar 

att 

respektera 

mänskliga 

rättigheter. 

Det 

sträcker sig 

också till 

de som 

investerar i 

företag. Vi 

vill att de 

arbetar 

för att 

Lundin tar 

sitt ansvar” 

(stjälpande 

Lundin 

Petroleum). 

 

”Jag tror 

många 

Banker 

och 

pension

sfonder 

samt 

företag. 

Artikel. 
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 sparare blir 

besvikna 

när de ser 

hur lite 

ansvar 

bankerna 

har tagit. 

Det är 

anmärkning

svärt 

hur lite de 

har agerat 

trots 

att det är ett 

svenskt 

företag. Det 

rimmar illa 

med deras 

löften om 

ansvarsfull

a 

investering

ar, säger 

Jakob 

König på 

Fair 

Finance 

Guide” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

 

”Svenska 

banker och 

pensionsfo

nder har 

som 

aktieägare i 

brottsmisst

änkta 

Lundin 

Petroleum 

koppling 

till att 

tiotusentals 

människor 

dödats och 

tvingats på 

flykt i 

Sudan” 



 

 - 23 - 

(mänskliga 

rättigheter).  

 

 

Svenska 

Dagbladet 

 

CSR-

expert: 

”Girighet 

kan sitta 

långt 

ned”. 

Stjälpande.  

 

Helhetsbild, 

ifrågasätter 

näringslivet

s 

hållbarhetså

tgärder och 

arbeten. 

Hållbar

het i 

allmänh

et.  

En 

CSR-

exper, 

en 

pressan

svarig 

på 

NMC. 

 

Två 

opartisk

a.  

Gransknin

g av olika 

företag har 

gjorts, och 

hållbarhets

arbetena 

har varit 

bristande, 

vilket lett 

till en 

diskussion 

kring 

näringsliv

ets 

hållbarhets

arbeten.  

”Det blir 

som att 

sminka upp 

det yttre av 

bolaget. 

Genom att 

kommunice

ra etiskt 

förhållning

ssätt, 

uppförande

koder och 

socialt 

ansvar så 

framträder 

företaget i 

bättre 

dager. Men 

eftersom 

varken 

styrelse 

eller 

direktörer 

kan eller 

förstår 

frågorna på 

djupet så 

händer inte 

så mycket 

egentligen, 

tycker hon” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

Företag

. 

Artikel. 

Svenska 

Dagbladet 

 

Dags för 

Sverige 

och EU att 

stoppa 

skatteflykt

en. 

Stjälpande. 

 

Kritiserar 

banker och 

företags 

hållbarhetsa

rbete och 

hur de 

jobbar med 

Agenda 

2030.  

Motver

kande 

av 

korrupti

on.  

Policyr

ådgivar

e 

utveckli

ngsfina

nsiering

, 

Diakoni

a 

(opartis

k); 

Jakob 

Debatt 

som 

uppkommi

t utifrån en 

rapport 

från Fair 

Finance 

guide, där 

storbanker

s 

hållbarhets

arbete 

”De 

svenska 

storbankern

a ställer sig 

bara 

bakom 

drygt en 

fjärdedel av 

internatione

lla 

principer 

för att 

Banker, 

företag. 

Debattartikel.  
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König, 

Sverige

s 

Konsu

menter, 

projektl

edare 

Fair 

Finance 

Guide 

(opartis

k). 

Debatta

rtikel. 

kritiseras.  motverka 

skatteflykt i 

sin 

verksamhet

, enligt Fair 

Finance 

Guides 

granskning 

från 

november 

2016. 

Skatteflykt 

är det 

område där 

bankerna 

har sämst 

riktlinjer av 

13 

hållbarhets

områden” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

 

”Läckor 

och 

grävande 

journalistik, 

som 

avslöjat 

skatteflykt, 

penningtvät

t och 

korruption 

i global 

skala, har 

duggat tätt 

de senaste 

åren” 

(motverkan

de av 

korruption). 

 

Förra 

veckan 

visade 

en ny 

rapport från 

Fair 

Finance 
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Guide att 

Euro pas 20 

största 

banker 

tjänar stora 

pengar 

i 

skatteparad

is, där en 

fjärdedel av 

deras 

vinster 

bokförs och 

lönsamhete

n är i 

genom snitt 

fyra gånger 

högre än i 

andra 

länder” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

 

DagensE

TC 

Börsbolag 

antar 

utmaning. 

Stärkande. 

 

4 företag 

lyfts fram 

som bolag 

som jobbar 

för 

jämställdhet

.  

Dock lyfts 

Sveriges 

börsbolag i 

allmänhet 

fram för att 

de inte 

jobbar 

aktivt nog 

med 

jämställdhet 

vilket blir 

stjälpande 

för hela 

näringslivet

.  

Sociala 

förhålla

nden 

och 

persona

l.  

Castell

ums 

VD och 

Allbrig

hts VD. 

 

En 

partisk 

och en 

opartisi

k.  

Grundas i 

att fyra 

företag 

skrivit på 

avtal för 

att öka 

jämställdh

eten. 

Avtalalet 

är 

framtaget 

av 

Allbright. 

”En 

tredjedel av 

Sveriges 

börsnoterad

e bolag har 

inte en 

enda 

kvinna i 

sina 

styrelser. 

Nu har fyra 

fastighetsfö

retag skrivit 

på ett avtal 

med 

stiftelsen 

Allbright 

för att öka 

jämställdhe

ten i sina 

styrelserum

. Tanken är 

att de ska 

fungera 

som 

blåslampor 

Fastigh

etsbran

schen 

och 

företag. 

Artikel.  
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i sin 

bransch” 

(legitimitet

sstjälpande 

för 

börsbolag, 

legitimitets

stärkande 

för 

fastighetsfö

retag). 

Svenska 

Dagbladet 

 

Fastighets

-vd:ar 

utmanar 

varandra i 

jämställdh

et. 

Stärkande 

för 

fastighetsbr

anschen, då 

de lyfts 

fram som 

ledande i 

arbetet mot 

jämställdhet

. 

Stjälpande 

för 

rikkapitalbr

anschen och 

kraft- och 

energibrans

chen då de 

lyfts fram 

som 

oengagerad

e kring 

jämställdhet 

med 

ohållbara 

ursäkter.  

 

Sociala 

förhålla

nden 

och 

persona

l. 

VD på 

Allbrig

ht, VD 

på 

Castell

ums 

och 

VD på 

Akade

miska 

Hus. 

 

Två 

partiska 

och en 

opartisk

.  

4 företag 

från 

fastighetsb

ranschen 

ha r valt 

att skriva 

under 

Albrights 

avtal för 

att öka 

jämställdh

eten i 

ledningen.  

”Fastighets

branschen 

är redan på 

god väg 

och klättrar 

på 

jämställdhe

tsstegen. 

Branschen 

är uppe på 

hela 33 

procent 

kvinnor i 

ledningarna

” 

(legitimitet

sstärkande). 

 

”Skräckbra

nscherna är 

riskkapitalb

olag 

och kraft – 

och 

energibolag

. 

Där har jag 

nästan 

tappat 

hoppet. Där 

är de 

största 

reservaten 

för män, 

två 

branscher 

som 

verkligen 

backar 

Fastigh

etsbran

schen; 

finansb

ransche

n och 

företag. 

Artikel.  
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bandet” 

(legitimitet

sstjälpande)

.  

 

DagensE

TC 

Skolevera

ntörna 

bryter mot 

lagen. 

Stjälpand 

mot 

skoindustrin 

där Ecco 

och 

Deichmann, 

då 

arbetsförhål

landena i 

Indonesien 

är bristande.  

Sociala 

förhålla

nden 

och 

persona

l. 

Biträda

nde 

kanslic

hef på 

Fairacti

on och 

talesper

son på  

Deisch

mann. 

 

En 

partisk 

och en 

opartisk

.  

En färsk 

rapport 

från EU-

projektet 

Change 

your shoes 

visar hur 

europeiska 

skomärken 

bryter mot 

lagen 

”De här två 

företagen 

tycker sig 

ha bra 

kontroll 

över sina 

leverantörsl

ed. Men så 

fort man 

skrapar lite 

på ytan och 

kommer 

längre ned i 

leverantörsl

eden så 

brister 

kontrollen” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

Företag

. 

Artikel.  

DagensE

TC 

 

Skolevera

ntörna 

bryter mot 

lagen. 

 

    Ej relevant, 

dubblett. 

  

Dagens 

Nyheter 

 

Banker 

måste 

satsa på 

hållbarhet 

Stjälpande. 

 

Helhetsintry

ck.  

Mänskli

ga 

rättighe

ter.  

En 

finansm

arknads

ministe

r. 

 

En 

opartisk

. 

Per 

Bolund 

kommente

rar DN:s 

artikel om 

att de 

svenska 

storbanker

na 

har 

investerat 

över 

4 miljarder 

kronor 

i företag 

som 

kränker 

ursprungsf

olkens 

rättigheter 

”Vill 

bankerna 

ge bra 

avkastning 

måste 

de vårda 

sitt 

hållbarhets

arbete 

bättre” 

(legitimitet

sstjälpande)

. 

 

Banker.  Kommentar. 
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pa Borneo. 

 

Dagens 

Nyheter 

 

Vi har sett 

affärsnytta

n av 

jämställdh

eten. 

Stärkande. 

 Lyfter fram 

Sodexos 

arbete med 

jämställdhet 

som är i 

framkant.  

Sociala 

förhålla

nden 

och 

persona

l. 

VD för 

Sodexo

.  

En 

partisk.  

Internation

ella 

kvinnodag

en, DN 

valde att 

intervjua 

en 

framgångs

rik kvinna.  

”Sodexo 

har 

engagerat 

sig socialt 

och stöttar 

kvinnor i 

världen 

som 

har startat 

egna 

projekt. En 

av 

anledningar

na 

är 

kompetensf

örsörjninge

n 

i företaget” 

(legitimitet

sstärkande). 

 

”Målet att 

Sodexo ska 

ha 50 

procent 

kvinnor på 

högre 

chefspositi

oner 

har 

uppnåtts på 

bara några 

år” 

 

 

Företag

.  

Personlig 

intervju.  
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